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eاتسارد م ادا نأ ىلإ داقتعالا  aNطبرا  

 .ناهذألا ىف ةتتشم لظتف «ةفلتخا امجاميسقت نيب ىفاكلا

 «مهئاهذأ ىف اهيترتو ةيبرعلا ةغللا دعاوق باعيتسا ىلع ءارقلا ةناعإ ىف ةبغرو
 عم ةبترمو ةلهس ةطسبم ةروصب دعاوقلا ةفاك نيب عمجيل باتكلا اذه دعا دقف

 . لوادحباو ةلثمألاب ةلاح لک حیضوت

 ىف عبتا دقو . ةقباسلا تاعبطلا دافن دعب هنم ةرتع ةعسانلا ةعبطلاب مدقتأ نأ ینرسیو

 نم ديزم عم ةقباسلا تاعبطلا ىف اعبتا ناذللا بيترتلاو بولسألا ةرسع ةعساتلا ةعبطلا

 . حاضيإلاو حرشلاو ةلثمألا

 د وب »¥

 فرصلا دعاوقو .وحنلا دعاوق : دعاوم نم نیعون ةسرعلا ةعللا دعاوف لمشو اذه

 رخاوأ طبضو ةلمحلا لحاد ةملك لک ةفيظو ديدحتب وحنلا دعو صتخ و

 ثيح نم ةيبرعلا ةملكلا ىلإ رظنت وحنلا دعاوق نأ ىأ ءاهبارعإ ةيفيكو تاملکلا

 ريغتيال ىأ) ةينبم وأ (ةلمجلا ىف اهعقوم ريغتب اهرخآ لكش ريغتي ىأ) ةبرعم اهنأ
 .(مالكلا ىف اهعقوم ريغتب اهرخآ لكش

 ةدايزلاب رييغت نم الع أرطي امو ةيبرعلا ةملكلا ةينبب صتختف ف رصلا دعاوق امأ
 .صقتنلاب وأ

 نا ءزجو ءوحنلا دعاوق لمشيو لوآ ءزج :نيأزج ىلإ باتكلا ميسقت م دقو

 .فرصلا دعاوق نمضتيو



 :لوألا ءرجلا
 ةمدقملا لوانتتو .باوبأ ةتسو ةمدقم نمضتيو ءوحنلا دعاوق لوألا ردن لقتل

 ةلمجلا اذكو «فرحلاو «لعفلاو ءمسالا :ىهو ةثالثلا ةيبرعلا ةملكلا ماسقأ فيرعت

 ةليجلا هبشو ةييرعلا

 :ةيئالا تاعوضولا لوانتتف ةتسلا باوبألا امآ
 .ءانبلاو بارعالا ثيح نم مسالا : لوألا بابلا

 .بارعالاو ءانبلا ثیح نم لعفلا : یناثلا بابلا
 رثكأل لمعتست یتلا فورحلا ضعب نع ةماع تاظحالم عم «فرحلا : ثلاثلا بابلا

 .عضوم نم راکآ فو ضرغ نم
 .بارعالا نم اهناکمو ةيبرعلا ةلمجلا : عبارلا بابلا

 .ةييرعلا ةيوحتلا بيلاسألا : سماخلا بابلا

 . بارع وال ةفلتخم جذامن لمشتو وحللا دعاوقل ةماع تاقیبطت: سداسلا بابلا

 :یلاثلا ءزجلا

 تاعوضولا لوانتت باوبآ ةسمخ نمضتیو .فرصلا دعاوق ىلاثلا ءزجلا لمشي

 :ةيتالا

 .ىفرصلا نازیلا : لوألا بابلا
 :ینالا وحنلا ىلع كلذو ءمسالاب ةقلعتلا ف رصلا دعاوق : ىناثلا بابلا

 حیحص ریغو رخالا حیحص ىلإ مسقنیو هتينب ىلإ رظنلاب مسالا
 .رخ الا

 .ةفرعمو ةركن ىلإ مسقنیو هنییعت ىلإ رظنلاب مسالا
 .ثنژمو ركذم ىلإ مسقنیو هعون ىلإ رظنلاب مسالا
 .ممجو یتثمو درفم ىلإ مسقنیو هددع ىلإ رظنلاب مسالا
 .قتشمو دماج ىلإ مسقنیو هبیکرت ىلإ رظنلاب مسالا
 . هریغصت ىلإ رظنلاب مسالا

 . هيلإ ةبسلا ىلإ رظنلاب مسالا



 الا وحنلا ىلع كلذو «لعفلاب ةقلعتلا فرصلا دعاوق : ثلافلا بابلا

 .لتعمو حیحص ىلإ مسقنیو هتينب ىلإ رظنلاب لعفلا

 .دیزمو درجم ىلإ مسقنیو هبیکرت ىلإ رظنلاب لعفلا

 .رمأو عراضمو ضام ىلإ مسقنیو هعوقو نمز ىلإ رظنلاب لعفلا

 .دعتمو مزال ىلإ مسقنیو هلومعم ىلإ رظنلاب لعفلا
 مولعملل ينبم ىلإ مسقنیو همدع نم هلعاف رکذ ىلإ رظنلاب لعفلا

 .لوهجملل ینیمو
 .فرصتمو دماج ىلإ مسقنیو هفیرصت ىلإ رظنلاب لعفلا

 تاملکلا نع فشکلا ةيفيكو «لادبإلاو لالعالاو ءةزمحلا دعاوق : عبارلا بابلا
 . مجاعلا ىف ةيبرعلا

 عمجو ةينثتل ةفلتغ ةلثمأ لمشتو فرصلا دعاوقل ةماع تاقيبطت : سماخلا بابلا
 انايبو ءريسكتلا عومج نم ةيفاو ةعومجمو ؛تارابعلاو لمجلا ضعب
 .اهرداصمو اهعراضم طبضو ةيثالثلا لاعفألا مظعمل الماك

 ةطسبم ةروص تنمضت لوادجلا نم ةعومجم باتكلا نم ءزج لكب قحلأ دقو
 ىتح تاظحل اهلمأتي نأ اهئراقل ىفكي ثيحب فرصلاو وحنلا دعاوقل ةحضاوو
 .هتوحام لكب الماك امال املم حبصي

 ةغللا تايلك ةبلطل اًماه اًمجرمو اًيفاو اًصخلم نيروكذملا هيأزجب باتكلا اذه ربتعيو
 ةلماشو ةحضاو ةروص مهيطعي ذإ ءاهلحارم عيمجب سرادلاو «مالعالاو بادآلاو ةيبرعلا

 .مهناهذأ ىف تتشت ام عيمجت نم مهثکهو فرصلاو وحنلا دعاوق ةفاكل ةبترمو

 دعاوق نم ةدعاق ىلإ عوجرلا ف بغري نم لكل اًديفم اًعجرم اًضيأ دعي اك
 تایقفاو حلاصملاب نيلماعللو «ةيبرعلا ةغللا ىسردمل ةصاخ ةفصبو ةيبرعلا ةغللا
 بنجت ىف مهنيعيو ةيبرعلا ةغللا دعاوق ركذت ىلع مهدعاسي ذإ «ةفلتخما تاكرشلاو
 .ةفلتخم تابتاكم نم نوررحي اميف ةيوغللاو ةيوحنلا ءاطخألا

 .ريصنلا معنو ىلوملا معن وهو «قيفوتلا ىلو هللاو
 فلؤلا
 ةمعن داف





 لوألا ءزجلا
 وجحللا دعاوق

 سرهف
 ةمدقم

 ةحفصلا

 ۱۷ (فرحا - لعفلا - مسالا) ةيبرعلا ةملكلا ماسقأ
 CA ی ا .. ..  ةلمجلا هبشو ةلمجلا

 لوألا بابلا

 ءادبلاو 7 ثيح نم مسالا

 ۲۳ هه ی
 ES eS a +. .برعملا مسالا : 5 وألا 0
 وب ین جمل ۲ ی ... عوفرلا مسالا
 saa ی (واولا - فلألا - ةمضلا) مسالا عفر تامالع
 Nea نام سم سر مسالا عفر تالاح

 HV a a NOT .ًادبملا
 .O دو عا کن ادب اهيف نوكي ىلا تالاحلا

 ۳۹ .. ًادتبلا فذح
 ۲۱۱ ی ARS E OS ري نع ًادتبلا ريخأت

 ۳۰ ها کی ربسخا

 ,E SRNR و ا م طخ وا ادتبملل ربا ةقباطم

 E > E, AAR سم ربخلا عاونأ

 ۳۳ ًادتبلا ىلع ربخلا میدقت
 EE ee رسام ول و ARS E SESS ربا ددعت

 ۱۳ 25 ل ل ی ... ربا فذح

 ۳۵ ... ناک مسا

 EO es aî e ااا ناک تاوخأ

 ۳2 ... ...... ةفرصتلا ريغو ةفرصتلا ناك تاوحأ

 ۲۰ O ۳ ناك ۳ تر عورشلاو ءاجرلاو ةبراقملا لاعفأ



2 £ 

۱ : ۰ 

 2 5 0 دا ربخ عاونا

 نإ ربخ مدقت
 ... اهتاوخأو ناب ام لاصتا

 ةزمه رسک
 خر نو 95 ةزمه حتف

 ایم ا نإ ربخ ىلع مال لوحخد

 . لعافلا عم لعفلا ثينأت
 لعافلا ىلع فرعتلا ةيفيك

 .. ....  0 لعافلا بئان
 E ل لعفلا ءانب

 35 لعافلا بئان عاونأ

 ... لعافلا بئان عم لعفلا دارفإ
 .. لعافلا بئان عم لعفلا ثينأت
 . عوفرملا عمال باتل

 . . ... ىقيقحلا تعنلا عاونأ

 .... 2 . فطعلا
 فطعلا فورح

nemeهو  

 هوم ٠



 ةحفصلا

 ه4 . ناس E RS دف ..... . ,... لسيكوتلا

 OE لا OT . .. ىظفللا ديكو تلا

 o4 ... یونعلا ديكو تلا

 64 . . لدبلا
 65 .. لدبلا عاونأ

 8۸ نتي... ..... بوصلا مسالا

 6م ۲ ا ااا ى فلألا - ءايلا ۳۳ - ل مسالا بصن تامالع

 5و :مسالا بصن تالاح

 ا كار ARS م فا ون SSS ی ناك ربخ

 KR man ها تک ناك ربخ عاونأ

 هل O هي مه e ا .. ناك ربح مدفت

 ۲ ا تر Os (ْنإ) ىفنلا فورح

 1 يي N RE ی خام نإ مسا

 E Ma لا سنجلل ةيفانلا ال

 LO ANNA BE AAR o e امیس ال ةغيص

 ۳۶ 3: یو . ... .... هب لوعفلا

 اا eee Saas O Ra هب لوعفملا ددعت

 ۱۷ ES She Rk a e هب لوعفلا عاونأ

 ۸ ليوا“ a لعافلا ىلع هب لوعفلا ميدقت

 IAS NS aS هب لوعفلا ءاقبو لعافلاو لعفلا فذح

 NO E oS Ae e ی قلطلا لوعفلا

 NES e SRS قلطملا لوعفملا نع بوني ام

 ۷۰ قلطلا لوعفلا لعف فذح

 O A هه ی و یه هک هلجأل لوعفلا

 وو RSD سو لا ا هعم لوعفلا

 VT 3 مت او ةيعلا واوو فطعلا واو نيب قرفلا



 اخوها

 ...-.----. (ناكملاو نامزلا افرظ) هيف لوعغملا

E E OR RD الاب ىشتسملا 

SRS TGR A ىوسو ريغب ینثتسلا 

 )سس . .. ینبلا ىدانملا

 و هد oes لاب نرتقلا مسالا ءادن

 هم ااا ا ا ءادنلا فرح فذح

 ا ی ا محرتلا - ةبدنلا - ىبجعتلا ءادنلا

 ا ا ا ا SE زيبقلا

 سس هبا رعز مکحو زییقلا

 سبب و ددعلا روص

Ao 

 مك

AY 



۱۱ - 

 ةحفصلا

 ۸۷ .. . . ءاثبلاو بارعالا ثيح نم ددعلا

 AA 33 ثينأتلاو ريك ذعلا ٠ ثيح نم ددعلا

 ۹۰ بيترتلا ىلع ةلالدلل لعاف خو لع دنقلا 5

 ۹۱ . (فین . اذک . عضب) ددعلا تایانک

 ۳ ۲ 1 بوصللا مسالا عباتلا

 ۹۳ فلا ی د

 ۹ 3 . رورجلا رورجا مسالا

 ۹4 ترم ا ا ت کار مسالا رج تامالع

 .NEI BO یورو E E ويكاد اب طفلا مسالا رج تالاح

 5 رجلا فرحب رورجا
 ۹۰ 5 رجلا فورح

 AN در رب وایت دیس درو ی یو ةدئا لا رجلا فورح

 ۹۸ ةفاضالاب رورجا

 ۹۹4 ٠ . فاضملا

 .oY هيلإ فاضلا

 ۱۰۳... E LS ا A e يجول ا رورجا مسالل عباتلا

 EE یک یر ... ... . س لدبلا - ديكو تلا - فطعلا - تعللا

 VEL es Se a فرصلا نم عونملا

 ١6 م ليلا لس نيونتلا فيرعت
 .. فرصلا نم علا

 AR اورام ا نم كااوطت اراب . فربعا نم عونملا مسالا

 اّقلطم فرصلا نم عونملا



- ٩۷ 

 (وذ - وف - مح - خأ - بآ) ةسمخلا ءامسألا

 ینبلا مسالا : یاثلا لصفلا

 8 9 مسا

 ديعبلا ىلإ ةراشإلا

 ةراشإلا مسا دعب عقاولا لأب نرتقملا مسالا

 و دوو و و و

 ۱ ۲ ادعامز 8 ل ١١ نم ةبكرملا دادعألا

 4 فورظلا نم بکزامو ةيبلا فورظلا ضعب

 5 لاعفألا - ءامسأ

 .. ةيضاملا لاعفألا ءامسأ
 ةعراضملا لاعفألا ءامسأ
 ED ا لا ea . رمألا لاعفألا ءامسأ

 ... ىنبملا مسالا نع ةماع تاظحالم
 و و
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 ةحفصلا

 یلاسشلا بابلا

 بارسعالاو ءانبلا ثيح نم لعفلا

 ...YT ةمدقم

 ۱۳۳ لاعفألا نم یببلا : لوألا لصفلا

 ۱۳۳ 7 هؤانبو یضالا لعفلا
 INE ا مت aE ۱ هژانبو رمألا لعف

 ۱۳۵ دیبا نون وأ نون هب لصتلا عراضلا لعفلا

 ۱۳۹ . دیکوتلا انوب

 ۱۳ لعفلا دیکوت

 ۱۳۸ اوما ۳ لاعفألا نم برعلا : یاثلا لصفلا

 ۱۳/۸ دیک رد ف عراضملا لعفلا عفر

 TR تنه معلا نونا نرو ةمضلا) عراضلا لعفلا عفر ةمالع

 A تن BR . ,. , ةسمخلا لاعفألا

 Fn vo ۷ ع راضلا لعفلا بصن

 ۱۳۹ ی (نونلا فذح - ةحتفلا) عراضلا بصن ةمالع

 ۱۳۹ . بصنلا فورح

 ۱ OD SR E عراضملا لعفلا مزج

 ۱۱ علما ٠ فرح فذح - نونلا فذح - نوكسلا) عراضلا مزج ةمالع

 NEY لا یه ۱ ج۶ اذحاو العف مزجت یتلا تاودألا

 ١4 . نيلعف مرجت ىتلا تاودألا

 EOE, SE دأب اسلام AAS 4 طرشلا لعف فذح

 لا للا بلطلا باوج ىف عراضلا مزج

 .١56.0 عراضملا لعفلا مزج نع ةماع تاظحالم
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 ثلاشلا بابلا

 فرحلا

 کک 8 . ةهدقم

 مل ۳7 لخدت فوت لوألا لصفلا

 ER رجلا فورح

 . اهناوخأو نإ
 .. ءادنلا فورح

 ا 1 ل واو ت 5 ءانثتساالا فرح

 ۳ لع فورح : ىناثلا لصفلا
 E بصنلا فورح

 ی مزجلا فورح

 a فوسو نيسلا - دق - الو ام

 لعفلا لعو مس الا ىلع لخدت فورح : ثلاثلا لصفلا
 ua adit VRS فعلا فورح

 ةزمهطلا : ماهفتسالا افرح

 0000 مسقلا مال - لاخلا واو

 فورحلا ضعب نع ةماع تاظحالم

 5 .. . .. .. ةرمطا

 ةحفصلا



 - و

 عبارلا بابلا

 بارعالا نم اهناکمو ةيبرعلا ةلمجلا

 ةمدقم

 بارعالا نم لحم اه یتلا ةلمجلا : لوألا لصفلا
 بارعالا نم اهل لحم ال یتلا ةلمجلا : ىناثلا لصفلا

 سماخا بابلا
 ةيوحن بيلاسأ

 . طرشلا بولسآ
 3 .. . .... .. ی طرشلا تاودأ
 526 . .. ءافلاب طرشلا باوج نارتقا

 : مسّقلا بولسأ

 مسقلا تاو 50 ۱ . ... مسقلا تاودأ

 ةحفصلا
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 لوألا ءزجلا

 ل رورز





 رد
 ةيببرعلا ةماكلا ماسنقأ

 رخاوأ طبضو « ةلمجلا لخاد ةملك لك ةفيظو اهب فرعي دعاوق وحنلا

 . اهبارعإ ةيفيكو « تاملك

 فرح - لعف - مسا : ماسقأ ةئالث ةيبرعلا ةملكلا مسقنتو

 : مسالا - '

 وأ ناکم وأ دامج وأ تابن وأ ناویح وأ ناسنإ ىلع لدت ةملك لک وه

 . نامزلا نم درجم ىنعم وأ ةفص وأ نام

 ةرهاقلا - (دامج) طئاح - (تابن) ةرهز - (ناويح) دسأ - (ناسنا) لجر : لش

 (نامزلا نم درجم ىنعم) لالقتسا - (ةفص) فيظن - (نامز) رهش - (ناکم

 : هنأ ىف تاملكلا نم هريغ نع مسالا زيمتيو

 . (ةرجش - بانک - لجر : لثم) هنيونت نكمي -

 (ٌةرجشلا - ُباتكلا - لجرلا : لثم) هيلع لا لاخدإ نكمي -
 . (ٌدمحماي - لجرای : لثم) هيلع ءادنلا فرح لاخدإ نكمي
 نصغ - ٍةرجشلا ىلع : لثم) ةفاضإلابوأ رجلا فورحب هرج نكمي

 . (ةرجشلا
 (ديفم باتكلا : لثم) هنع رابخالا ىأ هيلإ دانسإلا نكمي

 . اًبسا نوكتل تامالعلا هذه نم رثكأ وأ ةدحاو ةمالع ةملكلا لبقت نأ ىفك



۱۸ ~- 

 : لمفلا -

 ردح ىلع لدت ةملك لك وه یس تودح 0 . صاخ نمز ىف ءیش ث ۱
 . عما - ىرجي - بتک : لثم

 : نكمي هنأ ىف تاملكلا نم هريغ نع لعفلا زيمتيو

 يي ءاتب هلاصتا -

 . (بتکت - تبتک ۰۰ لثم) ثينأتلا ءاتب هلاصتا -

 00 - نيتكت : لثم) .ةبطاخا ءايب هلاصتا -

 . (نركشا - نبتكيل : لثم) ديكوتلا نونب هلاصتا -

 5 : فرا - ۳

 . اهريغ عم الإ ىنعم اه سيل ةملك لك وه
 . مل - له - نأ - ىف : لثم



- ۱4 - 

 ةلمجلا هبشو ةلمجلا

 : ةديفملا ةلمجلا - ۱

 مسقنتو . مات ىنعم دافأو « رثکآ وأ نيتملك نم بكرت ام لك یه

 : نيمسق ةلمحلا

 نحن - ٌرون ملعلا : لثم ريمضب وأ مساب أدبت ىتلا یهو : ةيمسا ةلمج
 . نودهاجم

 - ُبلاطلا بنكي - لجرلا رضح : لثم لعفب أدبت ىتلا یهو : ةيلعف ةلمج
 . سردا

 : ةلمجلا هبش - ۲

 : نم ةنوکم ةرابع لک یه

 . رهظلا لبق « ةرجشلا قوف : لثم هيلإ فاضم هدعب فرظ

 . بتکلا ىلع « لزللا ىف : لثم رورجمو راج وأ



 ل تن

 : ةظوحلم

 لوأ ىف اهرکذ أيس ىتلا ةماعلا تاحلطصلا ضعبل عيرس فیرعت ىلي امیف

 . اهناکم ىف ليصفتلاب اهحرش متيس هنأب اًملع « باتكلا

 : ةركدلا مسالا - ۱

 . (ةلالدلا عئاش مسا ىلع ىأ) نّيعُت ريغ ىلع لدام وه

 ... خلا رهن - ةنيدم - دسأ - لجتر : لفم

 : ةفرعملا عاونأ نمو . هتاذب نّيعُم ىلع لد ام وه

 م: وه « ثنأ « انآ : لثم) : ريمضلا

 (.... ةرهاقلا « دمحم : لثم) : معلا

 )۳... ءال وه « اذه : لثم) : ةراشالا مسا

 ٠>) نيذلا ‹ ىذلا : لثم) : لوصولا مسالا

 :CE 4 رهلا « ةنيدملا « دسألا < لجرلا : لثم) : لأب فرعلا

 م... ةقيدلا روس « بلاطلا تانك : لثم) : لأب فركملا لا فاضلا
 . (لضانمای : لثم) : هنييعت دوصقلا یدانلا

 : نیوستلا - ۳

 نیتمض مسرتو . ةركنلا مسالا رخآ ىف اهب قطنیو « بتکت ال ةنكاس نون

 . لجرب ٌثررم - الجر تيأر - لجر ءاج : لثم



— ۷۲٩ - 

 ٤ - درفملا مسالا :

 ةاتف - دلو : لثم ةدحاو وأ دحاو ىلع لد ام وه .

 : یشلا مسالا - ۵

 . درفلا ىلإ نونو ءاي وأ نونو فلآ ةدايزب نيتنثا وأ نينثا ىلع لد ام وه

 . نیئاتف « ناتاتف - نيدلو « نادلو : لثم

 : عمجلا - 5

 : عاونأ ةثالث عمجلاو . نيتنثا وأ نينثا نم رثكأ ىلع لد ام وه

 . درفملا ىلإ نونو ءاي وأ نونو واو ةدايزب : ملاس ركذم عمج (۱)

 . نيسولنهم « نوسدنهم : لثم
 . تاسدنهم لثم . درفلا ىلإ ءاتو فلأ ةدايزب : ملاس ثنؤم عمج (ب)

 - نيدايم - لاجر : لثم . درفملا ةروص رييغتب : ريسكت عمج (ج)

 . ةاضق

 :ردصملا- ١

 لعفلا فورح نم نوکم وهو « نامزلا نم درج ىنعم ىلع لدي مسا

 (ردصم : اًعولط) اًعولط « علط (ردصم : اًروضح) اًروضح « رضح : لثم

 : ناعون ردصملاو

 . نيقباسلا نيلاثملا ىف 5 جرص ردصم -

 اهمساو نأ نم وأ لعفلاو نأ نم ةنوكم ةرابع لك وهو لوؤم ردصم -

 . رص ردصم ىلإ اهلیوأت نكميو اهربخو

 (كروضح وجرأ ىأ) رضحت نا وجرأ : لثم



 تم YY ]ل

 . (سمشلا عولط ىنمتأ ىأ) ةعلاط سمشلا نأ ىنمتأ 0 و 7

 . ٌمّدقت - َسّرَك : لثم ملكتلا نمز لبق ءیش ثودح ىلع لد ام وه
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 . هدعب وأ ملكتلا نمز ىف ءیش ثودح ىلع لد ام وه

 . ٌمّدقتي - سردی : لثم

 : رمألا لعف ۰

 ملکتلا نمز دعب ءیش ثودح هب بلطیام وه

 . مت - سردا لثم

 . ءایلاو واولاو فلألا : یه



- ۲۳ 

 لوألا باحبلا
 مسالا

 ءانلاو بارعإلا ثيح نم

 - ءانبلاو بارعإلا ثيح نم - مسالا مسقني «وحنلا دعاوقل اًقبط

 . ىنبم - برعم : نیمسق

 : برعملا مسالا

 . ةلمجلا ىف هعقوم ريغتب هرخآ لكش ريعتي ىذلا وه

 ةحتفلا وأ ةمضلا اهرخآ نوكي - برعم مسا یهو - الثم (لخرلا» ةملکم

 لوألا لصفلاب حضويس امل اًقبط « ةلمجلا ىف اهعقوم بسح ىلع ةرسكلا وأ

 . باتكلا نم

 : ىنبملا مسالا

 . ةلمجلا ىف هعقوم ریخت هرخا لكش ريغتيال ىذلا وه

 انيأ ةمضلا اًمئاد اهرخآ نوكي - ىنبم مسا یهو - الثم ٌرحن» ةملكف

 اهرخآ نوكي - بم مسا یهو - «هذه» ةملك كلذك . مالكلا ىف تعقو

 . مالكلا ىف تعقو اهيأ ةرسكلا اًمئاد

 ءامسأو « ةلوصوملا ءامسألاو « ةراشإلا ءامسأو « رئامضلا ىه ةينبملا ءامسألا

 دادعألاو « لاعفألا ءامسأو , فورظلا ضعبو « ماهفتسالا ءامسأو طرشلا

 . (باتکلا نم ىناثلا لصفلا ىف ةينبملا ءامسألا حرش متيسو) ةبكرملا



— ۲ 

 لولا لصقلا

 . ةلمجلا ىف هعقوم ريغتب هرخآ لكش ريغتي ىذلا وه برعملا مسالا

 : ىلإ برعملا مسالا مسقنيو

 . عوفرم -

 . میوصنم -

 . رورم -



۷۵ - 

 عوفرلا مسالا
 مسالا عفر تامالع - الوأ

 : ىه مسالا عفر تامالع

 :ةمضلا-(1

 . ريسكتلا عمجو « ماسلا ثنؤملا عمجو « درفلا ىف

 (درفم) بلاطلا حجن : لثم
 . (ملاس تنؤم عمج) ثاسردلا ترضح

 . (ريسكت عمج) لاجرلا مات

 : فلألا- ۲

 درفلا مسالا ىلإ دازت امنلو مسالا نم اءزج تسيل فلألا هذهو) ىنثملا ىف

 . (مسالا عفرل ةمالعكو ةينثتلا ىلع ةلالدلل

 . (ركذم ینثم) نابلاطلا حج : لثم
 . (ثنّوم ینثم) ناتیلاع ناترگاطلا

 : واولا - ۳

 . (وذ - وف - مح - خأ - بأ) ةسمخلا ءامسألاو « ملاسلا ركذملا عمج ىف

 ىلع ةلالدلل درفملا مسالا ىلإ دازت افلو مسالا نم اءزج تسيل عمجلا واو)

 . (عفر ةمالعكو عمجلا

 . (لاس ركذم عمج) نوشدنهلا رضح : لفم

 . (ةسمخلا ءامسألا نم) كوحأ ءاج



- ۷۹ 

 : ةظوحلم

 ىتمالع واولاو فلألا ىمستو . ةيلصألا عفرلا ةمالع ةمضلا ع

 . نيتيعرفلا عفرلا

) لتم ءايلاب وأ (ىتفلا لثم) فلألاب رحآلا لتعمل مسالا عفرب (ب)
 (ىضاقلا

 . هرحخآ ىلع ةردقم ةمضب



 مل ¥

 مسالا عفر تالاح : اینا

 : ىه تالاح تس ىف اًعوفرم مسالا نوكي

 . ًادتبلا -۱

 . ربخلا - ۲

 . (عورشلاو ءاجرلاو ةبراقلا لاعفأ مساو) اهتاوخأ ىدحإ وأ ناك مسا - ۳
۵ 0 £ 

 . امتاوخأ ىدحإ وأ نإ ربخ - ٤

 . لعافلا - ه

 . لعافلا بئان - 5

 . عوفرم مسال اًعبات ناك اذإ اًعوفرم مسالا نوكي كلذك

 : أدبملا

 ١ - ةلمجلا لوآ ىف عقي عوفرم مسا ًادتبلا .

 . (ةمضلاب عوفرم ًادتبم : ٌبهذلا) ندعم ٌبهذلا : لغم

 .(ىنثم هنأل فا عوفرم ًادتبم : نايضاقلا) لدعلاب نامكحي نايضاقلا

 هنأل واولاب عوفرم ًادتبم :نوبعاللا) نوسفانتم نوبعاللا

 . (لاس ركذم عمج

 . (ريسكت عمج دنأل ةمضلاب عوفرم ًادتبم : ٌءاكرشلا) نوقفتم ءاک رشلا

 عمج هنأل ةمضلاب عوفرم أدتبم : ٌتاضرمملا) تاميحر ٌثتاضرمملا

 . اس ثنؤم

 : نوکی ًادشبلا - ۲

 . (تقباسلا ةلثمألا ىف اکو اًبرعم اًمسا امإ (۱)
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 مسا وأ الوصوم اًمسا وأ ةراشإ مسا وأ اًريمض) اًينبم اًمسا وأ (ب)

 (نا .. طرش

 . (ًادتبم عفر لحم ىف ینبم ریمض : انأ) یبرع انآ : لغم

 .(ًأدتبم عفر لحم ىف ىنبم ةراشإ مسا : اذه) ةىلر لضف نم اذه»

 یتبم لوصوم مسا : ىذلا) عئار ىبدأ جاتنإ هل ةزئاجلاب زاف ىذلا

 . (دتبم عفر لحم ىف

 . (أدتبم عفر لحم ىف یتبم طرش مسا : ْنَم) دصحي عرزب ْنَم
 . (یناثلا لصفلا ىف ىنبملا مسالا ةسارد دنع مدقتام حرش قأيسو)

 . لعفلاو نأ نم الوؤم اردصم وأ (ج)
 ىا اودحتت نأ نم لوژلا ردصملا) مكل ريخ اودحتت نأ : لفم

 : (ًادتبم « مكداحتا

 ةح-وتفم مال هيلع لحدت نأ زوجي هنأ ريغ . ةلمجلا لوأ ىف اًمئاد ىتأي ًادتبلا - ۳

 فرح وأ ىفن فرح هقبسي نأ زوجي اک . «ءادتبالا مالا ىمست

 . هبارعإ ثيح نم ًادتبلا ىلع فورحلا هذه رثؤتالو . ماهفتسا

 افتبم ٌديز - ءادتبالا مال ماللا : دیزل ورمع نم لضفأ دیر : لثم

 . ( ةمضلاب ع وفرم

 .قمضلاب عوفرم أدتبم و یک سن ین فرخ :ام) ىنمتلاب بلاطلا ليام

 ىف یتبم ريمض : ٌتنأ - ماهفتسا فرح : له حجان تنأ لَه

 . (أدتبم عفر لحم
 :فعاقلا نأ ثيح ةقباسلا ةلثمألا ىف م ةفرعم نوكي نأ ًادتبلا ف لصألا - 4

 : ةرکشلاب ءادتبالا زاوج مدع برعلا دنع



۷۹ - 

 : ةيئالا تالاحلا ىف ةركن أدتبملا عقي دقو

 . افوصوم ناك اذإ )١(

 . (فوصوم هنأل ةركن (لجر» : أدتبملا) اندنع میرک ار : لثم

 . ةركن ىلإ فيضأ اذإ (ب)

 (ةركن ىلإ فيضأ هنأل ةركن «ُبلاط» ًادعبملا) فقاو ناسحإ بلاط : لثم

 . ىفن ةقبس اذإ (ج)
 . (ىفنب قوبسم هنأل ةركن (ملاظو ًادتبملا) حجان ملاظام : لثم

 . ماهفتسا هقبس اذإ ( د)
 . (ماهفتساب قوبسم هنأل ةركن «لجر» أدتبما) مكيف لجر له : لثم

 حلا .. فحصلاو صصقلاو بتكلا نيوانعك نيوانعلا نم أدتبملا ةداع فذحي - ه

 «مسالا عفر تالاح هذه» هريدقتو) (مسالا عفر تالاح» ناونعلا : لثم

 . (أدتبملا فذح دقو

 . هلعف نع اًبئان اًردصم ربخلا ناك اذإ ًادعبملا اًضيأ فذحيو -

 . (أدتبلا فذح دقو « ليمج ٌربص انفقوم هريدقتو) ليج ٌربص : لثم
 اوج «بتکلا ىلع» لوقت نأك . ليلد هيلع لد اذإ ًادتبلا فذحي كلذك -

 . (أدتبلا فذح دقو) بتكملا ىلع ٌباتكلا ىأ . (باتکلا نيأ» لاس

 . ربخلا نع أدتبملا رخأتي دق - <

 . (رخؤم ًادتبم . نيخدتلا) نيخدتلا عونم : لثم

 . لاب صاخلا ىلاتلا دنبلا ىف كلذ حرش قأيسو)



 ب ی

 :ربخلا

 ًادتبملا عم هنم مظتني ىذلا ءزجلا وه ىأ) أدتبلا ىنعم لمكيام وه ربخلا - ١

 . (ةديفم ةلمج

 . ةمضلاب عوفرم رخ : رتضاح) رتضاح نیردلا : لقم
 . (ىنثم هنأل فلألاب عوفرم ربخ : ناترصبم) ناترصبم نانيعلا

£ 

 رکذم عمج هنال واولاب عوفرم ربخ : نولجم) نوُدجم نوحالفلا

 . (ملاس

 عمج هنأل ةمضلاب عوفرم ًادتبلا ربخ ٌتارهام) ٌتارهام ثاسدنهلا

 . (اس ثنوم

 ریک ذتلا) عونلا فو (عمجلاو ةينثتلاو دارفالا) ددعلا ىف أدتبملا قباطی ربخلا - ۲

 . (ثينأتلاو

 ٌبلاطلاو ْسردلا - نارضاح ناسردلا - ٌرضاح سردلا : لغم

 تاسردلا - نورضاح نوسردلا - ناترضاح ناتسردلا - نارضاح

 . ٌتارضاح

 «تارایسلا « لابجلا « لزانلا لثم) لقاع ريغل اًعمج ًادتبلا ناك اذإو

 . ام اًعمج وأ اتوم اًدرفم ربخلا نوكي نأ زاج (ا .. راجشألا

 . ٌتاعرسم وأ ةعرسم ٌتارايسلا - ٌتايلاع وأ ةيلاع لابلا : لفم

 : عاونأ ةثالث ربا - ۳

 . (ىنبم وأ برعم) رهاظ مسا (۱)
 . ةركن ةداع نوكي ابرعم ارهاظ امسا عقي ىذلا ربخلاو



۳ - 

 . هانعمب لعف هظفل نم ذخؤي الام وه دماجلا مسالا -
 . حافت - نصغ - رهن - دسأ : لثم

 . ةفص ىلع لدو لعفلا نم ذخأ ام وه قتشلا مسالاو -

 . رج = ولح - عاجش - رهام - رصبم - رضاح : لم
 ةلثمألا ىف اک اًقتشم امسا ةداع نوكي اًرهاظ امسا عقي ىذلا ربخلاو

 . ةقباسلا

 ىأ) سا تنأ : لثم(لیلق وهو) سنج مسا ربخلا عقي دقو

 (عاجش
 ةراشإ مسإ وأ اًريمض نوكيف اًربخ عقي یذلا ینبلا مسالا امأ -

 . اًلوصوم اإ وأ

 عفر لحم ىف ىنبم ريمض : مُه) «نوحلفلا مه كلوآ» : لثم
 . (ًادتبملا ربح

 مسا : نیذل) «یدهلاب ةلالضلا اورتشا نیذلا كملوأ»

 . (دتبلا ربخ لوصوم

 . (فرظ وأ رورجو راج) ةلمج هبش (ب)

 (دتبلا ربخ « رورجو راج : عنصلا یف) عنصلا ىف لماعلا : لثم
 فرظ نم ةلمج هبش : لزنملا عام لزنملا ٌمامأ ةقيدحلا

 . (أدتبملا ربخ هيلإ فاضمو

 : ةظوحلم

 ةحتفلاب ةبوصنم نوکت اربخ عفت یتلاو «ماما» ةملك نأ فيك لؤاستلا روثي دق

 . اًعوفرم نوکی نأ ربا ىف لصألا نأ نيح ىف



- ۳۲ 

 . اًقتشم امسا وأ سنج مسا ناك اذإ اًعوفرم نوكي ربا نأ كلذ ریسفتو

 هيلإ فاضلاو فرظلا نم ةنوكملا ةرابعلا ناف ةلمج هبش ربخلا ناك اذإ امأو

 فوذح لعفب بوصنم وهف (ٌمامأ) فرظلا امأ . اًربخ نوكت (ةلمجلا هبش ىأ)

 . (بوصنملا مسالا لصف ى هيف لوعفلا رظني) (رقتسی» هريدقت

 . ةيلعف ةلمج وأ ةيمسا ةلمج (ج)

 (ربخ عفر لحم ىف ةيمسا ةلمج : لمعلا هساسأ) لمعلا هّساس ٌحاجنلا : لفم

 . (ربخ عفر لحم ىف ةيلعف ةلمج : ٌتقّرشأ) ثقرشآ سمشلا
 بارعالا نم اهناكمو ةلمجلا ةسارد دنع ليصفتلاب «ج» ةرقفلا حرش قأيسو)

 . (عبارلا بابلا ىف

 وأ لصاف امهلصفي دق لب ًادتبلا دعب ةرشابم ربخلا ىتأي نأ طرتشيال - <

 مظتنت ىذلاو ةدئافلل ممتملا ءزجلا هنأ « ربخلا ىلع اًمئاد لدتسيو . رثكأ

 . ةديفم ةلمج ًادتبلا عم هنم

 یعارزلا - ةمضلاب عوفرم ًادتبم : حالصإلا) ٌديفم ىعاررلا حالصإلا : لفم

 . (ةمضلاب عوفرم ًادتبلا ربخ ٌديفم - ةمضلاب عوفرم تعن

 الإ لمتكي الو اًصقان ىنعملا ناكل انتكسو ىعارزلا حالصإلا انلق ولو

 . (ديفم) وهو ربخلاب

 . (ةمضلاب عوفرم أدتبملا ريخ : لیمج - ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ليلبلا
 . «ليج»وهو ربخلاب الإ ینعلا لمتكي ال انتكسو «لبلبا توصوانلق ولو



 ا ی سس

 : ًادتبلا ىلع ربا ميدقت زوجي - ه

 . ربخلا ىنعمل ةرادصلا ءاطعا ديرأ اذإ (۱)

 - ةمضلاب عوفرم مدقم ربخ : ٌعونمم) نيخدتلا ٌعونمم : لثم

 . (ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم نیخدتلا

 . افصو ربخلا ناكو ماهفتسا وأ یفن فرح ربخلاو ًادتبلا قبس اذإ (ب)
 مدقم ربخ : ٌمئاق - مامهفتسا فرح : ةزمهلا) تنأ مئاقأ : لفم

 ًدتبم عفر لحم ىف ىنبم ريمض : تنأ - ةمضلاب عوفرم
 . (رخؤم

 . ةفرعم ًادتبملاو ةلمج هبش ربخلا ناك اذإ (ج)

 ربخ رورجمو راج : ىنأتلا فر ةمالسلا یأتلا ىف : لثم

 . (ةمضلاب عوفرم رخؤم ًادتبم : ٌةمالسلا- مدقم

 ًادتبم : ئاق - مدقم ربخ « فرظ : ىضاقلا مامأ) قحلا ئاق ىضاقلا مامأ

 . (ةرسكلاب رورج هيلإ فاضم : يتحلا - ةمضلاب عوفرم رحت

 : ًادتبلا ىلع ربا ميدقت بجي - ٠

 . فاضمالو فوصوم ريغ ةرکن أدتبملاو ةلمج هبش ربخلا ناك اذإ (۱)

 ل و رع والا يعوق واو لش

 . (ةمضلاب عوفرم رحم ًادتبم
 ًادتبم : زانید - مدقم ربخ ةلمج هبش : یدنع) ژانید یدنع

 . (ةمضلاب ع وفرم رحم



 - ۳و

 . ماهفتسالا ءامسأك ةرادصلا اه ىتلا ظافلألا نم ربا ناك اذإ (ب)

 : احتمالا - مدقم ربخ ماهفتسا مسا : یتم) احتمالا ىتم : لثم

 . (تمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم

 . ربا ضعب ىلع دومی ریمضب ًادتبلا لصتا اذإ (ج)

 : هتاعبت - مدقم ربخ رورجو راج : مالسلل) هّتاعبت مالسلل : لثم

 لصتم ریمض ءاملاو ةمضلاب عوفرم رحم أدتبم : ُثاعبت

 . (مالسلا وهو ربا ىلع دوعی ًادتبلاب

 : ربخلا ددعتي دق - ۷

 : ضماح - ةمضلاب عوفرم لوأ ربخ : ولح) ٌضماح ٌولح نامرلا : لثم

 . (ةمضلاب عوفرم ناث ربخ
 عوفرم لوآ ربخ : یخس) ريخلاب ٌضاّيف یفو حس لينلا

 ثلاث ربخ : ٌضاّيف - ةمضلاب عوفرم ناث ربخ فو - ةمضلاب
 . (ةمضلاب عوفرم

 هذه نمو . اهناكم ىف اهحرش یتایس عضاوم ضعب ف ربخلا فذح - ۸
 : عضاوملا

 . (الول» دعب ًادتبلا ناك اذإ -

 دوجوم بیبطلا الول : اهريدقتو) ضيرملا ىفشام ٌبيبطلا الول : لثم
 . (ربخلا فذح دقو . ضيرملا ىفشام

 : مّسقلا ىف اًحيرص ًادتبلا ناك اذإ -

 - حافک ةايحلا نإ یهسق كلرمعل هريدقتو) حافك ةايحلا نإ كرمعل : لثم

 . (آدتبلا ربخ ىمّسقو أدتبم : كرمغل



 _ مودع

 . ةبحاصملا ىلع لدت واوب أدتبملا ىلع فطع اذإ -

 - نانرتقم هحالسو ىدنج لك اهريدقتو) هخالسو یدنج لک : لفه
 . (نانرتقم وهو ربخلا فذح دقو

 : ناك مسا

 مناك مساو» . اهتاوخأ ىدحإ وأ ناك هيلع لخدت ًادتبم لك وه ناك مسا - ١
 . اًعوفرم اًمئاد نوكي

 . (ةمضلاب عوفرم ناك مسا : ٌديز) اًمئاق ڈیز ناك : لم

 : یه ناك تاوحأ - ۲

 . (تيقوتل) تاب - یسنآ - لق - یحضآ - حبصأ
 .ةرمثم ةرجشلا تحبصأ : لغم

 . مهلمعب نيمتهم نوُسدنهلا یحضآ
 هلمع ىلع ابيكم لماعلا لظ
 ةرطمم ءامتسلا ةشمأ

 اعمال مجنلا تاب

 (لوحتلل) راص -

 . اجیسن نطقلا راص : لثم

 (يفنلل) سيل -
 الهس حاجنلا سيل : لفم

 (رارمتسالل) ءىتفام - كفناام - حربام - لازام -
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 اًببحم المأ ٌمالسلا لازام : لغم

 امان لفطلا كفنا ام

 (ةدلا نايبل) مادام -

 ءارمح ةراشالا تمادام عراشلا ربعنال : لفم

 . ةلمجلا ینعم متيل ربخ ىلإ جاتحت اهنال ةصقانلا لاعفألاب اهناوخو ناك یمستو

 . ربا مکح رفت ابال ةخسانلا لاعفالاب اا یمست اک

 . لاعفأ اهعیمج اهتاوحأو ناك - ۳

 : ماسقأ ةثالث - اهفیرصت ىلإ رظنلاب - اهتاوخأو ناك مسقنتو

 لمع اهرمآو اهعراضم لمعیو « رمألاو عراضلا ابنم أي لاعفأ ( 8

 - تاب -ىّسمأ - لظ - ىحضأ - حبصأ - ناك) یهو یضالا

 . (راص

 (عراضم) هلمع ىلع اّبکم لماعلا لی : لفم
 سآ) ةدحاو ادي اونوک

 یفن فرح لاعفألا هذه قبسي نأ زوجیو

 امئاق ڈیز ناکام : لثم

 اهعراضم لمعیو « رمألا اهنم ىتأيالو طقف عراضلا ابنم ىتاي لاعفآ (ب)

 - گلفنام - حريام - لازام : رارمتسالا لاعفأ ىهو) یضالا لمع

 . یفن فرح ةقوبسم اًمئاد نوکتو (عیتفام
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 . اببع المأ ٌمالسلا لازيال : لثم

 . ىكيي لفطلا كفني مل
 امو سيل : امهو) رمأ الو عراضم امهم قأید نادماج نالعف (ج)

 طرتشیو ةيفرظلا ةيردصلا اب ماد قبست یتلا (ام) یمستو . (ماد

 . ةلمج اهقبسی نأ «مادام» ىف

 . اًمئاق نواعتلا مادام ودعلا رصتنب نل : لثم

 : ةظوحلم

 ةمات لاعفاک (سیلو لازو ءىتف ادع اميف) اهتاوخأو ناك لمعتست نأ زوجي

 . ربخ ىلإ جاتحیالو هلعافب ىفتكيام ماتلاب دارلاو . (ةصقان ريغ ىأ)

1 ۳ ۳ ۲ 

 . (دجو ینعع انه ناک) ناك افیآ هرابخآ عباتاس : لفم

 . (لیللا ىف تلخد ىنعمب تناب) تتابو اهشاشع ىلإ رویطلا ُْتَوُأ
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 . ةدئاز (ناك) یاتدق - ۽

 . (ةدئاز : ناك) كلثم ناك دجویال : لفم

 ةراكل اًفيفخت كلذو موزجلا عراضلا ناك لعف نم نونلا فرح فذحي دق - ه

 . لامعتسالا

 . (نکی مل نم الدب) كي مل : لثم

 ىدحإ وأ ناك هيلع لخدت نأ لبق ًادتبم لصألا ىف وه ناك مسا نأل ارظن - د

 : نوكي «ناک مسا» ناف اذل « اهتاوخأ
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 . ةقباسلا ةلثمألا ىف ا اًبرعم امسا امر ار

 « الوصوم امسا وأ « ةراشإ مسا وأ « اًريمض) اًينبم اًمسا وأ (ب)

 ۱ (... حلا
 ءاتلاو صقان ضام لعف حبصأ : ٌتحبصأ) الئافتم ٌثحبصأ : لثم

 . (حبصأ مسا عفر لحم ىف ینبم ريمض
 , لحم ىف ىنبم ةراشا مسا : اذه) اًحيرتسم ضیرلا اذه ىسمأ

 . (ىسمأ مسا عفر

 . (ىلاتلا لصفلا ىف ینبلا مسالا ةسارد دنع كلذ حرش یتأیسور

 لاعفألا هذهو ناك تاوخأ نم عورشلاو ءاجرلاو ةبراقملا لاعفأ ربتعت - ۷

 : ىه

 . (ةبراقملل) - كشؤأ - برك - داك

 (ءاجرلل) - قلولخآ - ىرح - ىسع
 . (عورشلل) به - لعج - قفط - ذخأ - اشنآ - عرش
 ةيلعف ةلمج اًمئاد اهربخ نوكيو « ربا بصدتو أدتبملا عفرت لاعفألا هذهو

 . عراضم اهلعف

 ةمضلاب عوفرم داك مسا : سمشلا) قرشت ٌسمشلا تداك : لغم

 . (داك ربخ ةيلعف ةلمج : قرشت

 : الا وحنلا ىلع هْنأ» ب لاعفألا هذه ربخ نرتقيو

 , («ییسع)ینعم سفن وه امهانعم قلولخأو یرح) قلولخأو ىرح عم : اًبوجو -

 . ةيصعتسملا ضارمألا جلاعي نأ ٌبطلا (قلولخأ وأ) ىرح : لثم -

 . كشوأو ىسع عم : اًريتكو -



 - مو -

 . مودي نأ ءاخرلا ىسع : لفم

 اريثك اًريخ هيف هللا لعجيو اًئيش اوُرکت ْنأ یسع»
 لجني نأ لیللا كشوأ

 . بركو داك عم : اليلق -

 . جرفنت نأ ةمزألا تداك وأ - جرفنت ةمزألا تداك : لغم

 . عورشلا لاعفأ عيمج عم «نأ» ب هنارتقا عنتميو -
 . ٌدّرغت رويطلا تّبه - نوبعلي دالوألا ذحأ : لغم

 : ةظوحلم

 ادعام (طقف ىضاملا ف لمعتست ىأ) فرصتتال عورشلاو ءاجرلاو ةبراقلا لاعفأ

 . عراضملا اهنم ىتأيف لعجو قفطو كشوأو داك
 . یبتنی نأ فيصلا كشوي - (مهراصبآ فطخي قربلا داکی» : لفم

 ۱ دل ربخ

 نوكي نا ربخو . اهتاوخأ ىدحإ وأ نإ هيلع لحدن ًادتبل ربخ لک وه نإ ربخ - ۱
 . اًعوفرم اًمئاد

 . (ةمضلاب عوفرم نإ ربح : ٌمئاق) ٌمئاق اكیز نإ : لفم
 هنأل واولاب عوفرم نا ربخ : نودئاع) مهنطو ىلإ نودئاع نيئجاللا 7
 . (ملاس رکذم عمج

 : یه نإ تاوحأ. - ۲

 . دیکوتلل : -
 حجان ٌدجملا نا : لثم
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 - مالك اهمدقتي نأ دبالو , ديكوتلل : نا .

 اندلب ىف ةمدقتم ًةعانصلا نأ یندعسی : لثم .

 - اقتشم اهربخ ناك اذإ نظللو « اًدماج اهربخ ناك اذإ هیبشتلل : ْنأك .

 ميبشتلل) ٌدسأ اًدمحم ناك : لغم

 (نظلل) ٌمهاف كنأك : لثم .

 - دبال كلذلو اهلبقام مک الا امكح اهدعب امل تبثتل ىأ « كاردتسالل : كل
  ۹مالك اهمدقتي نأ .

 ٌدَوسأ ةنكل ضيبأ اذهام .

 - هلوصحب قوثوال ءىش بقرت وهو ءاجرال : لعل .

 اغ لدتعم ربا عل : لثم

 «ّلَع» لوقتف ىلوألا اهمال فذعتام اًريثكو .
 ٌبيرق جرفلا لع : لثم .

 - ءیشلا لوصح ةبحم وهو ینمتلل : تيل
 مداق رفاسلا تيل : لثم .

 نسجت ةحشلا ثيل ,

 - ةياقولا نون ىمست نون اهب تنرتقا ملكتملا ءاي «تيل» ب تلصتا اذإو

 = ىفنللا ال .

 مئاد ٌرورسال : لثم .
 ففرلاب صاخلا ثلاثلا بابلا ىف اهحضونس ةددعتم تالامعتسا هل ال فرحو



۱ 

 : نوکی نإ ربخ - ۲

 . ةقباسلا ةلثمألا ىف اک اًرهاظ اّمسا لر

 . (رورجو راج وأ فرظ) ةلمج هبش (ب)
 نم ةنوكم ةلمج هبش : بعتلا دعب) بعتلا دعب ٌةحارلا نإ : لغم

 . نإ ربخ « هیل فاضمو فرظ
 . (ال ربخ رورجمو راج : رادلا فر رادلا ىف لجر ال

 . ةيلعف ةلمج وأ ةيمل ةلمج عج

 . (ذإ ربخ ةيمسا ةلمج : ٌديدش ُةؤوض) ٌديدش ُةؤوض حابصملا نإ : لغم

 . (تيل ربخ ةيلعف ةلمج : دوعي) اّموی دوعي تبابشلا تيل

 . (عبارلا بابلا ىف بارعإلا نم اهناكمو ةلمجلا ةسارد دنع مدقتام حرش قأيسو)

 : ةفرعم اهمساو ةلمج هبش ناك اذإ لإ ربح میدقت زوجي - ۽

 مسا : ًةمالسلا - مدقم نإ رب : ىفأتلا ىفر ةمالسلا ىأتلا ىف نا : لغم

 . (رخؤم نإ
 : نإ ربح ميدقت بجي

 . ةركن اهمساو ةلمج هبش ناك اذإ )١(

 : اًرسي - مدقم نإ ربخ : رسعلا عم) «ارسي رسعلا عم نإ) : لثم

 . (رخؤم نا مسا

 . را ىلع دومی ريمض دل مسا ىف ناك اذإ (بر

 : اهبحاص - مدقم نإ ربخ : رادلا یر اهبحاص رادلا ىف نإ : لغم

 . (ربخلا ىلع دومی ةءالا» ريمض هب لصتا دقو رخؤم نا مسا



 - ب

 تلخد اذإف « تيل ادعام) اهلمع تلطبأ اهناوخأو ناب ءام» تلصتا اذ| - ه

 . (اهامهإ زاجو تيل لامع) زاج «ام» اهيلع

 . تیقبام قالخألا ممْألا امن : لثم

 . دوعرلا فصق فئاذقلا امك

 . لهس ناحتمالا ایل وأ لهب ناحتمالا ایل

 : تعقو اذإ نإ ةزمه رسک - *

 . مكحلا ساسأ لدعلا نإ : لثم مالکلا لوأ ىف (ار

 وه هللا یه نا لق» - ءیرب یا مهتلا لاق : لثم لوقلا دعب (ب)

 . (یدهلا

 . بيرق رصنلا نإ هللاو : لثم مّسَقلا دعب (ج)
 . حجان هنإ ىذلا ءاج : لثم لوصوملا ةلص ةلمج لوأ ىف ( د)

 . رفسلل دعتسي هنإو هتلباق : لثم لاحلا ةلمج ءدب ىف (ه)

 aE ا
 : ةظوحلم

 . «ان) ريمضلا اهب لصتا اذإ نإ نم نونلا فرح فذح فيفختلل زوجي

 . «یشئأو ركذ نم انقل اإ سانلا اهمأي) : لثم

 هذه ىف بجيو . ردصمب اهربخو اهمسا عم اهليوأت حص اذإ نإ ةزمه حتفت - ۷

 . ةلمجي قبست نأ ةلاحلا

 . (كحاجن نرس : لوقن نأ حصی) تحجن كلا ینرس : للم
 . یمقلا عولط ىنقأ : لوقن نأ حصي) ٌعلاط رمقلا نأ ینق
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 . (كمايق نم تبجع : لوقن نأ حصی) ماق كأ نم تبجع

 . (باتکلا نم ىفاثلا ءزجلا ىف ردصلا حرش متيسو)

 هذه لخدتو . ديكأتلا ديفت ةحوتفم مال َّنِإ ربخ ىلع لحدت نأ زوجي - ۸

 . (اهتاوخأ نود) طقف نا ربخ ىلع ماللا

 . مئاقل اًديز نا - هژیزع یوم هللا نإ» : لثم

 . ربخلا نع رخأت اذإ َّنِإ مسا ىلع ماللا اّضیآ لحدت نأ زوجيو

 . «نونمم ريغ اًرجأل كل ّنِإو» : لفم

 : لعافلا

 لعفلا لعف نم ىلع لديو مولعملل ىنبم لعف دعب عقي عوفرم مسا لعافلا - ١

 . هب فصتا وأ

 . عةمضلاب عوفرم لعاف : لجرا) لجرلا اق : لدم
 . (ىنثم هنال فلالاب عوفرم لعاف : نايماحلا) نايماحملا عفارت

 ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم لعاف : نولضانملا نولضانلا لتاق

 ۱ ۱ . (ملاس

 . (ةمضلاب عوفرم لعاف : نالعا) ناحتمالا ةجيتن نالعا ررقت

 : نوکی لعافلا - ۲

 . ةقباسلا ةلثمألا ىف اک اًبرعم امسا امإ ار

 اًمسا وأ ةراشإ مسا وأ ارتتسم وأ اًرهاظ ۳

 (... الوصوم

 . (لعاف عفر لحم ىف ینبم ریمض : ءاتل) ٌتسلج : لثم
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 لعف : رضح - ةمضلاب عوفرم أدتبم : لجرلا) رضح لجرلا
 . (ادتبلا ربخ ةلمجلاو وه هریدقت رتتسم ريمض لعافلاو ضام
 (لعاف عفر لحم ىف ینبم ةراشإ مسا : اذه) بلاطلا اذه حجن

 «لعاف عفر لحم ىف ىنبم لوصوم مسا : ىذلا) بتك ىذلا ءاج

 . (یناثلا لصفلا ف ىنبلا مسالا حرش دنع مدقتام ةسارد قأتسو

 . «اهربخو اهمساو نأ» نم وأ «لعفلاو نأ نم الوؤم اًردصم وأ (ج)

 تأ نم لوؤملا ردصملا - (كّروف ىغبني ىأ) زوفت نأ ىغبني : لثم
 . ىغبني لعفلل لعاف (كُزوف) ىأ لعفلاو
 تأ نواب نوفل ا ار ف فلل نكن
 . ىفرسل لعاف(كحاجن ىأ) اهربخو اهمساو

 (رداصلا حرش دنع باتكلا نم ىناثلا ءزجلا ىف لوؤملا ردصملا ةسارد قاتسو)

 . اًدرفم اًمئاد لعفلا لظ اًعمج وأ ىنثم لعافلا ناك اذإ - ۳

 ترضح - نوسزردلا رضح - ناسّردملا رضح - سردلا رضح - لثم

 . ٌتاسردملا

 رخا ىف ةنكاس ءات ىهو) ثينأتلا ءات لعفلاب تقحم اًكنّوم لعافلا ناك اذإ - 4

 . (عراضملا لوأ ىف ةكرحتم ءاتو ىضاملا

 : لعافلا عم لعفلا ف

 لعفلا نع لصفنم ريغ اًيقيقح اًئنُوم ارهاظ امسا لعافلا ناك اذإ ( ا )

 (ضيبي وأ دلي ناويح وأ ناسنإ ىلع لد مسا لک وه ىقيقحلا ثنژلاو)

 . ةماعلا ريطت - ةمطاف ترفاس : لثم
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 یزاجم وأ یقیفح ثنؤم ىلع دوعي ارتتسم اریمض لعافلا ناك اذإ (ب)

 هلماعو ىقيقح ريغ ثنؤم ىلع لد مسا لك وه ىزاجملا ثنؤملا
 . ( ... سمشلا « ةدضنملا وحن ثنؤملا ةلماعم اًرام برعلا

 ثنؤم ىلع دوعي رتتسم ريمض لعافلا) : ثرضح بنديز : لثم

 ىلع دوعي رتتسم ريمض لعافلا) ٌتعلط سمشلا-(ىقيقح
 (یزاجم ثنؤم

 : لعافلا عم لعفلا ثينأت زوجي - ٦

 . هلعف نع الوصفم ثينأتلا ىقيقح لعافلا ناك اذإ ١١(

 ةمطاف سمأ رفاس وأ ةمطاف سمأ ثرفاس : لغم

 . ءاتلا نم لعفلا ديرجت حجر «الإ» ب لصفلا ناك ناو

 . ةزئافلا الإ ةرئاجلا لانام : لغم

 . ثينأتلا ىزاجم اًرهاظ اًمسا لعافلا ناك اذإ (ب)

 . سمشلا علطي وأ سمشلا علطت : لثم

 . ريسكت عمج لعافلا ناك اذإ (ج)

 . ةاضقلا رضح وأ ةاضقلا ترضح : لفم

 امهنيب لصفي نأ زوجي لب ةرشابم لعفلا دعب لعافلا ىتأي نأ طرتشيال - ۷
 . رثكأ وأ لصاف

 عوفرم بجعأ لعفلل لعاف : ژاهزآ) اهژاهزآ ةقيدحلا ىف ىنبجعأ : لطم
 . (ةمضلاب

 . لعفلا نيبو هنيب لصفيف لعافلا ىلع هب لوعفملا مدقتيام اًريثكو



 - و

 - ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ّنطقلا) حالفلا ّنطقلا ىنجي : لثم

 . (ةمضلاب عوفرم لعاف : حالفلا

 . هب لوعفلا حرش دنع كلذ ةسارد قأتسو

 دوجو نّيعت مولعملل ىنبم لعف مالكلا ىف عقو اهيأ هنأ ةظحالملا ردجت - ۸

 . لعفلا اذهل لعاف

 «اذام» وأ (لقاعلل) «ْنَم» ماهفتسالا مسا عضوب لعافلا ىلع فرعتلا نكميو

 . لعافلا وه باوجلا نوكيف « درفملا بئاغلا ةغيص ىف لعفلا لبق (لقاعلا ريغل)

 اَذإ ُبيطخلا : باوجلا ؟ ملكت نمر ةعاجشب ٌبيطخلا ملكت : لفم

 . (لعاف : ٌبيطخلا

 اَذإ نوعبرأ . باوجلا ؟رضح ْنَم) ابودنم نوعبرأ رمتؤملا رضح

 (لعاف : نوعبرأ

 اذِإ - انأ هريدقت ريمض باوجلا ؟قفاوي ْنَم) ىأرلا اذه ىلع قفاوأ

 . (انأ هريدقت رتتسم ريمض : لعافلا

 - ةجیتلا ليجأت : باوجلا ؟ررقت اذام) ةجيتلا لیجات ررقت

 . (لعاف : ليجأت

 . لعافلا ىقبيو لعفلا فذحي دق - ٩

 : لك - رجب متنأو ماع لك لبقُي : ريدقتلا) ريخب متنأو ماع لك : لثم

 . (لبقي هريدقت فوذحم لعفل لعاف

 ردصلا نم الك نأ الإ . ةقباسلا ةلثمألاك لعف دعب لعافلا عقي نأ لصألا- ٠
 . العاف عفريف لعفلا لمع لمعي دق ةهبشملا ةفصلا وأ لعافلا مسا وأ
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 . (لضافلا : لعافلا مسال لعاف : ٌوخأ) ٌةوحخأ لضافلا لجرلا ءاج : لثم
 ةهشلا ةفصلل لعاف : رظنم) هرظنم الیمج ائاتسب تلحد

 . ((اليمجو
 . (باتکلا نم ىناثلا ءزجلا ف تاقتشلا ةسارد دنع الیصفت كلذ حرش ا

 : لعافلا بئان

 لعافلا لحم لحيو لوهجملل ینبم لعف دعب عقي عوفرم مسا لعافلا بئان - ١
 فوخلا وأ « هب لهجلا وأ هب ملعلل اما نوکی لعافلا ٌفذحو . هفذح دعب

 . هبیلع وأ هنم

 . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : ؤدعلا) ودعلا مه : لثم
 ملعلل انشیج) لعافلا فذح املف «ودعلا انشيج ُمَرَه ةلمجلا لصأو

 یسو لعافلا لحم هب لوعفلا لحو لوهجملل لعفلا ینب « هب
 . لعاف بئان

 اًمزال امإو (رثكأ وأ دحاو هب لوعفم هل ىأ) اًيدعتم امإ نوکی لعفلا - ۲

 . (هب لوعفم هل سيل ىأ)
 لوعفملا عفر «لعافلا فذخو دحاو هب لوعفم هل لعفلا ناك اذإف )١(

 . قباسلا لاثملا ىف اک لعاف بئان هنأ ىلع هب

 ناف « لعافلا فو هب لوعفم نم رثكأ هل لعفلا ناك اذإو (ب)
 . اًبوصنم هزیغ یقیو لعاف بئان هنأ ىلع عفرُي لوألا هب لوعفلا

 - ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : حجانلا) ةزئاج حجانلا ىلوعأ : لثم
 . (ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةزئاج

 وهو) لعافلا فذخ املف . ةزئاج حجانلا مَلعملا ی : ةلمجلا لصأو

 ىناثلا هب لوعفلا ىقبو (حجان وهو) هلحم لوألا هب لوعفملا لح (ملعملا
 . (ةزئاج وهو) اًبوصنم



۳ 

- €A— 

 ارورجمو اًراج وأ افرصتم افرظ وأ ارئصم لعافلا بئان نوكي نأ :

 (لعاف بئان رورجمو راج : قئادحلا ىف) قئادحلا ىف هری : لفم .

 لعافلا فیخ املف .قئادحلا ىف سانلا هرني ةلمجلا 1 و

 رورجاو راج لا حبصآ « لوهجملل لعفلا ینیو ٌسانلا وهو

 لعاف بث .
  uةلمجلا ىف روکذم هلعاف نأل مولعملل

 نل لوهجملل اًينبم لعافلا بان عم لعفلا یمسیو . ا

 و راصف فذح هلعاف

 : لوهجملل هئانب دنع لعفلا ةروص ریغتت - <

 : یضالا لعفلاف -

 . هرخآ لبقام رّسكُيو هلوأ مضي ه
 و £

 ین تب ٌتاثألا راجلا تو : لثم

 . زئافلا مركأ : زئافلا ملعملا مركأ

 . ءاتلا عم ةيناث مض ءاتب اءودبم لعفلا ناك اذإو +

 . ةزئاجلا ُتَمّلُسُت : ةرئاجلا ٌداعس ُتَمّلَسَت : لغم

 . اهّلبَق ام ريسكو مای تبل املأ هرخآ لبقام ناك اذإو «

 . قحلا لیق : حلا دهاشلا لاق : لثم

 عراضملا لعفلاو -

 . هرخآ لبقام حّئفُيو هلوأ ب

 . ناتیعلا رست i : نينيعلا رهرلا رسي : لثم



 - و -

 . نوبعاللا دهاشی : نیبعاللا ْسانلا دهاشُي

 . اف تل اًواو وأ مای هرخآ لبقام ناك اذلو «

 . ٌنطقلا غابی : َنطقلا الفلا عیب : لثم

 . ناضمر ماضي : ناضمر نوملسلا مو

 : عاونأ ةعبرأ لعافلا بئان - ه

 . ةقباسلا هدف یی جم

MM 9 
 ل

 . (لعاف بان عفر

 5 2 و 0 5 £ ۹ و

 لعف : مره - ةمضلاب عوفرم أدتبم : ودعلا) مزه ودعلا

 هريدقت رتتسم ريمض لعافلا بانو لوهجملل ینبم ضام

 . (وه

 بئان عفر لحم ىف ىنبم ةراشإ مسا : اذه) ٌبنذملا اذه كاحُي

 . (لسعاف

 بان عفر لحم ىف ىنبم لوصوم مسا : ْنَم) حجن نم ءفوك

 : تو

 . اهربخو اهمساو نأ 1 (لعفلاو ْنأ» نم لوژم ردصم (ج)
 نور

 . (كذاهجا فرع ىثأ) ٌدبتحم كأ فرغ : لثم

 . فٍرعل لعاف بئان اهربخو اهمساو نأ نم لوؤملا ردصلا

 لعفلا ناك اذإ) رورجمو راج وأ فرصتم فرظ وأ حيرص ردصم ( در

 . (لوهجملل ىنبو هب لوعفم هل سيل



 . (لعاف بئان وهو ردصم : لابقإ) يدش لابقا لبقا : لغم

 . (لعاف بئان وهو فرظ : ٌةليل) ةليمج ًالل تره
 . (لعاف بئان رورجو راج : ةناهإ یلع) ةناهإ ىلع تکسیال

وجو نّيعت لوهجملل ینبم لعف مالکلا ىف عقو ای هنأ ظحالي - ٠
 بئان د

 دنبلا ىف هرکذ قبس اک - نوکی لعافلا بئانو . لعفلا اذهل لعاف

 « اًحيرص وأ الووم اردصم وأ اٌیبم اًمسا وأ اًبرعم اسا امإ - قباسلا

 . افرظ وأ اًرورجمو اًراج وأ

 . اًدرفم لعفلا ىقب اًعمج وأ ىنثم لعافلا بئان ناك اذإ - ۷

 تبر - ُدالوألا بر - نادلولا برت - لول برص : لثم

 . تانبلا

 مكحت ىتلا دعاوقلا سفن لعافلا بئان عم لعفلا ثينأتل ةبسنلاب قبطي - ۸
۱ 
 . لعافلا عم لعفلا ثينات

 لصفي مل ىقيقح ثنؤم لعافلا بئان) . ءارهزلاب ٌةمطاف تل : لطم

 (لعفلا ثينأت بجي : لصافب هلعف نع
 : ثنؤم ىلع دوعي ريمض لعافلا بئان) ُتَقِلَطَأ ءاضفلا ٌةنيفس

 . (لغفلا ثينأت بجي

 ثنأت زوجي : ىزامجم ثنؤم لعافلا بئان) ُبرحلا یهنآ وأ تّ
 . (لعفلا

 ۱ (لعفلا ثينأت زوجي : ريسكت عمج لعافلا بئانإ غناصلا ثمیقاوآ مقأ

 لصاف امهلصفی دق لب ةرشابم لعفلا دعب لعافلا بئان قأی نأ طرتشیال - و

 . رثكأ وأ
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 لعف : دصقب) هلمع ءاقل لماعلل یطعیام لك رج الاب دصقإ : لثم

 بقان : لک - رورجو راج : رجألاب - لوهجملل ینبم عراضم

 (ةمضلاب عوفرم لعاف .

 ١-الأصل مسا نأ الإ . لوهجملل ینبم لعف دعب لعافلا بئان عقي نأ

 لعاف بئان عفريف لوهجملل ینبلا لعفلا لمع اًنايحأ لمعي دق لوعفلا .

 لوعفملا مسال لعاف بئان هلقن) هلقن بولطملا لماعلا لاقتسا : لثم

 (بولطلا

 باتکلا نم ىناثلا ءزجلا ىف تاقتشلا حرش دنع كلذ ةسارد قأتسو .

 عوفرلا مسالل عباتلا

 . اعوفرم مسالا اهیف نوكي یتلا تسلا تالاحلا قبس امیف انحضو

 . عوفرم مسال اًعبات ناك اذإ اًعوفرم اًضيأ مسالا نوکیو

 ةرورحم وأ ةبوصنم وأ ةعوفرم نوكتف بارعالا ىف اهلبقام عبتت تاملك عباوتلاو

 . اهلبق امل اًعبت

 . لدبلا - ديكوتلا - فطعلا - تعنلا : ىه ةعبرأ عباوتلاو

 : تعللا : الوأ

 . هلبق مسا ىف ةفص ىلع لدي عبات تعنلا - ١

 هنأل ةمضلاب عوفرم لجرل تعن لضافلا : لضافلا لجرلا ءاج : لثم

 . (عوفرم مسال عبات
 : ناعون تعللا - ۲

 سس amara . هعوبتم سفن ىف ةفص ىلع لدام وهو ىقيقح تعن -
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 . لضافلا لجرلا ءاج : لفم

 ع راب طابترا هل مسا قا ةفص لع لدام وهو یپبس تمل

 . هوخأ لضافلا لجرلا ءاج : لشم

 . عونلا فو ددعلا فو هریکتتو هفیرعت ىف هعوبتم عبتي ىقيقحلا تعنلا - ۳

 ناتدیسلا تءاج - نالضافلا نالجرلا ءاج - لضافلا لجرلا ءاج : لثم

 . ٌتالضافلا ٌتاديسلا تءاج - نولضافلا لاجرلا ءاج - ناتاضافلا

 اگنّوم ادرفم ىقيقحلا تعنلا نوکی نأ زاج لقاع ريغل اًعمج توعنلا ناك اذإو

 . اوم اًعمجوأ

 . ثایلاعلا وأ ةيلاعلا لابا : لثم

 عبتیو هریکتتو هفیرعت ىف هعوبتم عبتیو اًدرفم اًمئاد نوکیف ىببسلا تعللا امأ

 : هئينأتو هریکذت ىف هدعبام

 ءاج - هاوخآ لضافلا لجرلا ءاج - هوحآ لضافلا لجرلا ءاج: لثم

 تءاج - مهثاوخآ ةلضافلا لاجرلا ءاج  امهاوخأ ٌلضاف نالجر
 . نهتاوخأ ةلضاف ٌتاديس

 ٤ - عاونأ ةثالث ىقيقحلا تعنلا :

 )١( (تعن : ةميظع) ةميظع ٌةنيدم ةرهاقلا : لثم رهاظ مسا .

 (رورجمو راج وأ فرظ أر ةلمج_هبش (ب) .

 (توصل تعن فرظ : قوف) توص لك قوف ٌتوص قحلل : لغم
 .(ناحلأل تعن رورجمو راج : عئاور نم) مغنلا عئاور نم ناحل عاذت

 (ةركن اهتوعنم ناك اذإ الإ ان ةلمجلا عقتالو) ةيلعف وأ ةيمسا ةلمج (ج)



 - قا -

 (موبل تعن ةيمسا ةلمج : صراق هدرب) صراق هدرب موي ىضم : لثه

 . (لمعل تعن ةيلعف ةلمج : ديفي) ديفي لمع اذبه

 (عبارلا بابلا ىف بارعإلا نم اهناکمو ةلمجلا ةسارد دنع مدقتام حرش قأيسو)

 : فطعلا - ابنا

 . فطعلا فورح دحأ هعوبتم نيبو هنيب طسوتب عبات فطعلا - ۱

 ةملك ىلع ةفوطعم األ ةعوفرم ٌتخأ ةملك) اهُمخأو ٌداعس تحجن : لثم

 . (عوفرم لعاف ىهو داعس

۶ 

 ال - ما - وأ - مث - ءافلا - واولا : یهو ةعست فطعلا فورح - ؟

 . ىتح - لب - ْنكل

 : فورطا هذه یناعل زجوم حرش لیامیفو

 . ٌديعسو نسحو ٌدمحم ءاج : لثم عمجلا قلطل واولا

 . یماحاف مبتلا لخد : لثم بیقعتلا عم بیترتلل ءافلا

 . نومأملا مث ديشرلا تام : لثم یحارتلا عم بيترتلل مث

 . ْلع وأ لمحم ربلا لقن : لثم كشلا نأ رییختات أ
 ؟ ٌدومحم مأ ٌرمع لاقلا اذه بتكأ : لثم نييعتلا بلطل م

 ُبنعلا ال ٌخيطبلا حضن : لثم فوطعملا نع مكحلا یفل ال

 . هوخأ ْنكل ىلع حجنام : لثم كاردتسالل ْنكل

 ةرخاب لب ٌقروز جاومألا ىلع رهظ : لثم قباسلا مكحلا نع لودعلل لب
 . ٌدئاقلا ىتح ودعلا رف : لثم ةياغلل ىتح'
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 ةظوحلم :

 ةحوتفلا ءاتلا مت قحلت دقو . هحرش قبس اک فطع فرح ءاثلا مضب ّعُن

 تم ةلغف مث لعفأ ةلعفأ» : ةّلَقلا عمج ىف كلام نبا لوق لثم «تَّمث» لوقتف

 هلو عومج لاعفأ .

 - كانه ىنعمب ديعبلا ناكملا ىلإ هب راشي فرظ وهف ءاثلا حتفب مث امآ .

 (ةَمْث) لاقيف هطوبرملا ءاتلا هقحلت دقو .

 (حاجنلل ةديدع طورش كانه ىأ) حاجنلل ةديدع طورش ةمثو : لثم .

 دیک و تلا - الا :

 ١ - عماسلا ىلإ مالکلا هلمحي دق مهوت عفدل مالکلا ىف ركذي عبات ديكو تلا .

 حبات هنأل عوفرم وهو دئاقل دیکوت : هّسفن) هّسفن ٌدئاقلا رضح : لثم

 (عوفرم مسال .

  - ۲ناعون دیک وتلا :

 ) )۱دكؤملا ظفل رارکتب نوکیو یظفل دیکوت .

 بلطم ىلغأ ٌةيرحلا ةيرحلا - ٌريزولا ریزولا ءاج : لثم .
 ةيتالا تامکلاب نوکیو یونعم_دیکوت (ب) :

 (ینشملل) اتلکو الك - ةماع - عيمج - لک - نيع - سفن .
 دک لا قباطی ریمضب لصتت نأ دبال یونعلا ديكو تلا ظافلأو .

 ظافلألا هذه نم لک لامعتسال زجوم حرش ییامیفو :

 - (نیع» و (سفل) .

 تزو ىلع ناعمجتو درفلا دک لا عم نادرفت «نيع» و «سفن» اتظفل

 *: عمجلاو ىنثملا عم (لغعفأ»



 - 6و

 . اهیع ةمطاف ترضح - هتدیصق ُهّسفن رعاشلا ىقلأ : لفه

 لارا وات ت اوا نان را تیام اما نااج واج

 . نهسفنآ ءاسنلا تءاج - مهثيعأ

 (ةماع) و «عیمج) و «لک» -

 . هئازجأو دک لا دارفأ عيمج ىأ لومشلا یضتقیام ظافلألا هذپب دكؤي
 ُموقلا رضح - ٌدحاو بلق اهمیمج ةيبرعلا ةمألا - هلك بکر لا ءاج : لم

 . مهتماع

 . (هلک دمحم ءاج لوقن نأ حصیال كلذ ىلعو)

 (عمجأبا قویف . ديكو تلا ةيوقتل (لک» دعب «عمجأ» ظفلب ءاجيام اًريثكو اذه

 ركذملا عمجل (نيعمجأ وأ) «نوعمجأو» ةثنؤملا ةدرفملل (ءاعمجو» ركذملا درفملل

 . ثنؤملا عمجل «عّمجو»

 . ُءاعمج اهلك ةنيدملا تبه - عمجأ هلك ٌبكرلا ءاج : لفم

 - عّمجج نهلک ٌءاسنلا تءاج - نوعمجأ مهلك لاجرلا رضح
 . «نوعمجأ مهلك ةكئالملا دجسف)

 . (لک» ب قوبسم ريغ (عمجأ» ظفلب ءاجي دقو

 . نوعمهآ لاجرلا ءاج : لفم

 (اتلک» و (الكو -

 ثنؤملا ىلا ديكوتل «اتلک» و ركذملا ىنثملا ديكوتل (الک» لمعتست

 . ريمضلا ىلإ اتفيضأ اذإ الإ ديكوتلل نانوكتالو
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 ناتعراب امهاتلك ناتبتاكلا - امهالك نالجرلا ءاج : لم .

 ةظوحلم :

 اذإ ديكوتلل نوكت «اتلكو الكو ةماعو عيمجو لكو نيعو سفن» تاملکلا

 هه هما نف نك هلا قاط رمش :تاضتر نك هلا نعي تا

 بسح تبرعآ ٤ رخآ عضوم ىأ ىف تاملكلا هذه تعءاج اذإ نكلو

 . ةلمجلا ىف اهعقوم

 هنأل فلألاب عوفرم رخؤم أدتبم : نانیع) (نايرجت نانیع امبيف» : لغم

 . (ینثم

 . (ةمضلاب عوفرم لعاف : ُسفن) لجرلا ُسْفن ءاج
 . (ةمضلاب عوفرم أدتبم : لکر (نيهر بسك ام ءیرما لکو

 (ةمضلاب عوفرم لعاف : ٌعيمج) ءاضعألا ٌعيمج رضح
 . (ةمضلاب عوفرم لعاف : ةماعلا) سانلا نم ةماعلا رهاظت

 لع ةردقم ةمضب عوفرم ًادتبم : الكر نارضاح نيلجرلا الك

 . (فلألا

 : لدبلا - اًعبار

 . هنم ءزج وأ عوبتلا سفن ىلع لدي عبات لدبلا - ١

 . ءاملعلا ٌكیشرلا نوراه ةفيلخلا مك : لغم

 - (عوفرم مسال لدب هنأل عوفرم وهو ةفيلخلل لدب ديشرلا نوراه)

 : عاونأ ةثالث لدبلا - ؟

 . قباسلا لاثملا ىف اک هنم لدبملاو لدبلا قباطتي هيفو : قباطم لدب -



 م 6۷ -

 . هنم لدبلا نم اءزج لدبلا نوکی هیفو : لكلا نم ضعبلا لدپ -

 . لوألا هژزج باتکلا عبط : لثم

 . هنم لدبلا هيلع لمتشیام لدبلا نوکی هیفو : لاتشا لدب -

 : ةظوحلم

 همضب امهنم لک لصتي نأ لاقشالا لدب فو لكلا نم نأ لاتش ؤو لكلا نم ضعبلا لدب ىف بجي

 بت . هنم لدبلا ىلع دوعي



 سس 8۸ تم

 بوصنملا مسالا

 مسالا ببصت تامالع ه الوآ

 : ىه مسالا بصن تامالع

 : ةحعفلا

 . ريسكتلا عمجو درفملا ىف

 . (درفم) ةرايسلا قئاسلا داق : لغم

 . (ريسكت عمج) ّصوصنلا ٌسردملا حرش

 0 : ءایلا

 او مسالا نم اًءزج تسيل ءايلا هذهور . ملاسلا رک ذلا عمجو ىتثملا ىف

 ۱ ۱ اي قام ۶ 3 78 ۳

 (عمجلا ءاي لبقام رسکیو ینثلا ءاي لبقام حتفُيو . عمجلا وأ ةينثتلل ةمالعك هيلإ

 . (ركذم ىنثم) نیسردلا ثلباق : لفم
 . (ثنؤم ىنثم) نيتسردملا تلباق

 . (ركذم عمج) نيسفانتم نوبعاللا ناك

 :ةرسكلا

 ملاسلا ثنؤملا عمج ىف

 . (لاس ثنؤم عمج) . تاضرمملا تيأر : لفم

 : فلألا

 ةسمخخلا ءامسألا ىف

 . (ةسمخلا ءامسألا نم كاحأ) كاخأ ثدهاش : لغم
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 : ةظوحلم

 ىرخألا تامالعلا یمستو ةياصألا بصنلا ةمالع ةحتفلا یمست - ١

 . ةيعرفلا بصنلا تامالع

 ةحتفب (.. ىفطصم «یّف لثم) فلألاب رخآلا لتعلا مسالا بصني - ۲

 . اهقطن رذعتل هرخآ ىلع ةردقم



 ككل 0 <

 مسالا بصت تالاح ٠ اًيياث

 : یهو ةلاح ةرشع ىدحإ ىف اًبوصنم مسالا نوكي

 . ناك ربح - ١

 . نإ مسا - ۲

 . هب لوعفملا - ۳

 . قلطملا لوعفملا - ٤

 هجا لوعفلا تاق

 . هعم لوعفملا - 5

 . (ناكملاو نامزلا افرظ) هيف لوعفملا - ۷

 . لاحلا - ۸

 . ىثتسملا - 8

 . یدانلا - ۰

 . زييملا -۱

 . بوصنم مسال اًعبات ناك اذإ اًبوصنم مسالا نوکی كلذک

 : ناک ربخ

 . اهتاوخآ ىدحإ وأ ناك هيلع لخدت ًادتبل ربخ لک وه ناك ربخ - ۱

 . (ةحتفلاب بوصنم ناك ربح : اًرضاح) ارضاح ملعلا ناك : لثم

 . (قحتفلاب بوصنم حبصأ ربخ : اًرشتنم) : اًرشتنم ملعلا حبصأ

 حمج هنال ءایلاب بوصنم لظ ربخ : نیلداع) نیلداع ةاضقلا لظ

 . (ماس رک ذم



 - و

 : ناك ربخ نوكي - ۲

 ةقباسلا ةلثمألا ىف اي اًرهاظ اًمسا امإ (ا)

 (رورجمو راج وأ فرظ) ةلمج هبش_وأ (ب)

 نم ةلمج هبش : راهزألا قوف) راهزألا قوف كلطلا حبصأ : لثم
 . (حبصأ ربخ هيلإ فاضمو فرظ

 ربخ رورجو راج : ةكبشلا ىف) ةكبشلا ىف كامسلا ىحضأ
 . (ىحضأ

 . ةيلعف وأ ةيمسا ةلمج وأ (ج)

 . (ناك ربخ ةيمسا ةلمج : ٌديدش هذرب) ٌديدش هذرب عاتشلا ناك : لفم

 . (كفناام ربخ ةيلعف ةلمج : ىكيي) ىكبي نيزحلا كفناام

 ىف بارعإلا نم اهناكمو ةلمجلا حرش دنع (ج) ةرقفلا ةسارد قأتسو)
 . (عبارلا بابلا

 . ةفرعم اهمساو ةلمج هبش ناك اذإ ناك ربخ ميدقت زوجي - ۳

 ربخ رورجمو راج : ةريح فر لمهلاو نالسکلا ةريح ىف حبصأ : لثم

 ىلع فوطعم : لمهملا - رخؤم حبصأ مسا : نالسكلا - مدقم ناك

 . (حبصأ مسا

 . ةركن اهساو ةلمج هبش ناك اذإ ناك ربح ميدقت بجي - 4

 اهمسا نأل مدقم ناك ربخ : بوكلا ف . ٌءام بوكلا ىف ناك : لشم

 . (ةركن (عام)

 . هولو ْنإ» دعب كلذو اهربخ یقییو اهمسا عم ناك فذعتام اًريثك - ه
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 اًقدص لوقملا ناك نا ريدقتلاو) اًبذك ناو اًقدص نإ ليقام ليق دق : لشم

 . (اًبذك لوقلا ناك نإو

 ةملك درلا ناك ولو ريدقتلاو) ٌةدحاو ةملك ولو كنم ديرأ

 . (ةدحاو

 : ةظوحلم

 ربخلاو ًادتبلا ىلع (تال) و (ال و (ام) و (ذإز ىفنلا فورح تلخد اذإ
 كلذو ربا بصنتو أدتبملا عفرت ىأ (ناك تاوخأ نم) سيل لمع لمعت اهنإف
 : طرشب

 ةادألا هتدافأ یذلا ىفنلا نأو اهربخ ىلع اًمدقم اهمسا نوكي نأ )١(

 لب ب ضقتني مل قاب
 - سيل لمع لمعي ىفن فرح : ام) ٌةعينم نوصحلا ام : لثم

 بوصتمام ربخ : ٌةعينم - ةمضلاب عوفرم ام مسا : نوصحا

 . (ةحتفلاب

 اهربخو اهسا نوکی نأ مدقتام ىلإ ةفاضالاب (ال) لمع ىف طرتشیو (ب)

 : ٌعراش - سيل لمع لمعي یفن فرح :ال) اّمحدزم غراش ال : لثم
 بوصنم ال ربخ : اّمحدزم - ةمضلاب عوفرم ال مسا
 . (ةحتفلاب

 ىف ریثکلاو . ةحوتفم ثينأتلا ءات اهیلع تدیز ةيفانلا ال یه كال (ج)
 . اهربخ ءاقبو اهمسا فذح برعلا ناسل

 . مدن ةعاس ةعاسلا تال ریدقتلاو «مدن ةعاس تالد : لثم
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 : هل مسا

 ١ - امتاوخأ ىدحإ وأ نإ هيلع لخدت ًادتبم لك وه نإ مسا .
 . (ةحتفلاب بوصنم نإ مسا : بابل ٌحوتفم بابلا دا : لفه

 ءايلاب بوصنم ناك مسا : نیتضرملا) ناكالم نيتضرمملا أك
 . (ىنثم هنأل

 تيل مسا : نیلیاعل) جاتنإلا فادهأ نوققحم نيلماعلا تيل

 . (لاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم

 -ىدحإ وأ نإ هيلع تلخدو ًادتبم لصألا ىف وه هو مسا نأل اًرظن - ۲

 : نوكي نإ مساف» كلذل « اهتاوخأ

 . ةقباسلا ةلثمألا ىف اک اًيرعم اًمسا اما ( ار

 . (.. جلا الوصوم اًمسا وأ ةراشإ مسا وأ اًريمض) اًينبم اّمسا وأ (ب)

 .(نِإ مسا بصن لحم ىف ىنبم ريمض فاكلا) ميرك كل : لثم

 «نولقعی ال مهرثكأ تارجحلا ءارو نم كنوداني نيذلا نإ»

 (بصن لحم ىف ىنبم نإ مسا : نيذلا)

 بصن لحم ىف ىنبم ةراشإ مسا : اذه) كيف انلمأ اذه نإ

 . نإ مسا
 . (ینبلا مسالا حرش دنع ىفاثلا لصفلا ف كلذ ةسارد قأتسو)

 ريحا ىفنت اهنأ سنجلل اهيفن ىنعمو «سنجلل ةيفانلال» نإ تاوحأ نم - ۳

 (ال» ىفنلا فرح نع فلتخت كلذب یهو) اهمسا سنج دارفأ عيمج نع

 . (سنجلا ىفن سيلو دحاولا نم رثكأ وأ دحاولا ىفن ةداع ديفي ىذلا



 تا -

 : طورش ةئالث ترفاوت اذإ الا نا لمع «سنجلل ةيفانلا ال» لمعتالو
 . ةركن اهسا نوکی نأ -

 . لصافب اهنع لصفنم ريغ ىأ ةرشابم اهب الصتم اهمسا نوکی نأ -

 . رج فرح ةنرتقم نوکت الأ -

 . فاضلاب اًهيبش وأ افاضم ناك اذإ اّیوصنم «ال» مسا نوکیو (۱)

 .(فاضم هنأل ةحتفلاب بوصنم ال مسا :ّلعاق) هورکم ريح لعاف ال :لثم

 هنأل ةحتفلاب بوصنمال مسا : اًعلاط) رهاظ ًالبج اًعلاط ال

 هب لصتا ةركن مسا وه فاضلاب هيبشلاو فاضلاب هيبش

 . (هانعم ممتي ءىش

 وأ افاضم نكي مل اذإ هيلع بصنيام ىلع اًينبم «ل» مسا نوكيو (ب)

 . فاضملاب اًهيبش

 . (بصن لحم ىف حتفلا ىلع ىنبمال مسا : لجر) رادلا ىف لجرال : لثم
 ىف حتفلا ىلع ىنبمال مسا : لوح) هللاب الإ ةوق الو لوحال

 ىف حتفلا ىلع ىنبم لوح ىلع فوطعم : ةوق - بصن لحم
 . (بصن لحم
 ىف ءايلا ىلع ىنبم ال مسا : نيحالف) نونواهتم نيحالف ال

 . (بصن لحم
 : ةظوحلم

 . اهراركت مزلو اهلمع ىغلأ ةفرعم (ال) مسا ناك اذإ (ار
 - ىفن فرح : ال ) ىناوعأ ناوعألا الو ىموق ْموقلا ال : لغم

 . (أدتبملا ربخ : ىموق - ةمضلاب عوفرم أدتبم : موقلا



 اس ها

 ةدئاز (الد تحبصأو اهدعبام رج « رج فرح (ال) ىلع لحد اذإ (ب)

 . ىفنلا در

 : ال = رج فرح ءابلا : الب) فوخ الب ىدنجلا مدقتي : لثم

 . (ءابلاب رورجم : فوخ - دئاز ىفن فرح

 . اهلمع ىغلأ لصاف یأب اهساو (ال)» نيب لصف اذإ (ج)

 رخ رورجمو راج : اهيف - ىفن فرح : ال) «لوغ اهيفال» : لثم
 . (ةمضلاب عوفرم رخّم ًادتبم : ٌلوغ - مدقم

 . مالكلا قايس نم مهف اذإ سنجلل ةيفانلا «ال» ربخ فذح زوجي ( دو

 . (كلذ ىف ٌكشالو ىأ) ةضبنلا ٌُساسأ ٌكلشالو ملعلا : لثم

 . (امیسال» ةعيص سنجلل ةيفانلا الب ةقلعتلا دعاوقلاب لصتت - ؛

 . لاقتربلا اميّس الو ةهكافلا بحأ : لفم

 اًبوصنم نوکی اک . اًرورجم وأ اًعوفرم «امّیمال» لی یذلا مسالا نوکیو

 : یالاک اهدعب امو امّيسال برعتو . ةركن ناك اذإ

 . سنچلل ةيفان : ال

 اًبوجو فوذح (ال» ربخو . فاضم هنأل ةحتفلاب بوصنم ال مسا : س

 . دوجوم هريدقت

 : تالاح ثالث امل (ام) و.

 اميسال دعب عقاولا مسالا نوكي ةلاحلا هذه قو « ةدئاز نوكت نأ امإ -

 . (ىس ىلإ افاضم هرابتعاب لاقتربل) اًرورحم



 عقاولا مسالا نوکی ةلاحلا هذه فو . هيلإ افاضم الوصوم اًمسا نوکت وأ -

 . (وه هریدقت فوذحم ًادتبل اربح هرابتعاب لاقتربلا) اًعوفرم اميسال دعب

 دعب عقاولا مسالا نوكي ةلاحلا هذه ىفو . هيلإ افاضم اّمسا نوكت وأ -

 . (ةركن نوكي نأ طرشب ًالاقترب) - اًبوصنم ایت امّيسال

 : هب لوعفملا

 يت لو نا فقهی رس لق لانو هيرست یی او
 منا روش هيب

 . (ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ّملعلا) َملعلا لقاعلا بلطي : لغم

 هال ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نيقوفتملا) نيقوفتملا ةلودلا مّركت
 . (ملاس ركذم عمج

 (ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : عيبلابرلا َمّرحو عیب هللا لحأو»

 . (ةردقم ةحتفب بوصنم هب لوعفم : ابرلا)

 نم ناك بصنت یتلا لاعفألا نم لعفلا ناک اذ| هب لوعفلا ددعب دق - ۲
 : یه لاعفألا هذهو . لوعفم
 : یهو ربخو ًادتبم امهلصأ نیلوعفم بصنت لاعفأ ( ۱

r E GG TE RAE 
 ینعع) ملت - یفلآ - دجو - ملع - ىأر : نيقيلا لاعفآ -

 . (ملعا

 . ذج - ذختا - دَر - لقب - لوح - ریص : لیوحتلا لاعفأ -
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 - ةحتفلاب بوصنم لوأ هب لوعفم : لج رلا) اًمئان لجرلا ثننظ : لشم

 - ةحتفلاب بوصنم لوأ هب لوعفم : اًدمحم) كاحتأ اًدمحم تلح

 . ةسيخلا ءاسالا نم هنأل فلالاب بوصنم ناث هب لوعفم : كات

 بوصنم لوأ هب لوعفم : قيرطلا) اًرعو قیرطلا رئاسلا دجو

 - ةحعفلاب بوصنم لوأ هب لوعفم : ةايحلا) اًداهج ةايحلا ُمَلعت

 . (ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم : اًداهج

 بوصنم لوأ هب لوعفم : َميهاربا) «ًاليلخ ميهاربا هللا ذختاو و

 . (ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم : الیلخ - ةحئفلاب

 هذه نمو «ربخلاو أدتبلا امهلصأ سيل نيلوعفم بصنت لاعفأ (ب)
 . عنم - لأس - حنم - ىطعأ - سبأ - اسك : لاعفألا

 بوصنم لوأ هب لوعفم : ّضرألا) ةيهاز َةّلح ّضرألا عيبرلا سی : لفم

 تعن : ٌةيهاز - ةحتفلاب بوصنم ىناث هب لوعفم ةلح - ةحتفلاب
 . (ةحتفلاب بوصنم ىلاثلا هب لوعفملل

 : هب لوعفملا نوكي - ۳

 . ةقباسلا ةلثمألا ىف اک اًيرْغم اًمسا امإ(١1١

 اًمسا « ةراشإ مسا « ًالصفنم وأ ًالصتم اًريمض) اًينبم اًمسا وأ (ب)

 . (.. څا ال حوت

 . (هب لوعفم بصن لحم ىف ینبم لصتم ریمض : فاکلا) كتير : لثم



- ۸ - 

 (هب لوعفم بصن لحم ىف ینبم لصفنم ريمض : كايإ) دبعن كايإ

 لحم ىف ینبم ةراشإ مسا : اذه) ّبعاللا اذه ٌروهمجلا عجشي

 . (هب لوعفم بصن

 ءاهربخو اهمساو نأ نم وأ «لعفلاو نأ نم ًالوؤم اًردصم (ج)

 نآ نم لوؤملا ردصملا) ٌبتتسم ّنمألا نآ فحصلا ٌتدكأ : لفم

 . (هب لوعفم : اهربخو اهمساو
 : هلعاف ىلع هب لوعفملا مدقتي نأ زوجي - ٤

 . (ةحتفلاب بوصنم مدقم هب لوعفم : َنطقلا) حالفلا ّنطقلا ىنجي : لغم

 بوصنم مدقم هب لوعفم : اًقيرف) «نولتقت اًقيرفو متبّذك اقیرف»
 . (ةحتفلاب

 الصفنم اًريمض ناك اذإ هلعاف ىلع هب لوعفملا ميدقت بجيو

 . نيعتسن كايإو دبعن كا] : لغم

 : لأسي نأك مالكلا نم مهف اذإ هب لوعفملا ىقبيو لعفلا فذحي نأ زوجي - ه

 . يلع ثابت ريدقتلاو) . الع لوقف كلباق نم
 ىقبو لعفلا اهنم فذح لامعتسالا ةعئاش تارابع ضعب كانه كلذك

 هب لوعفملا

 . ةعس تيتأو ًالهأ تيتأ اهانعمو . اًبحرمو المأ: لغم

 اعافلا مسا وأ ردصملا نأ الإ . لعافو لعف دعب هب لوعفملا عقي نأ لصألا - <

 . هب الوعفم امهنم لك بصنيف لعفلا لمع نالمعي دق
 (ةحتفلاب بوصنم ردصملل هب لوعفم لامهالاچ : لامهالا اکرت : لغم
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 . (ةحتفلاب بوصنم لعافلا مسال هب لوعفم : لضف) كلّلِضف ركاشلا انأ

 .(باتكلا نم ىناثلا ءزجلا ىف تاقتشلاو رداصلا حرش دنع كلذ ةسارد قأتسور

 : قلطملا لوعفلا

 هديك وتل هعم ركذي (ردصم) لعفلا ظفل نم بوصنم مسا قلطملا لوعفلا - ١

 . هددع وأ هعون نايبل وأ

 لعفلا ديكوتل قلطم لوعفم : اظفح) اًظفج َسردلا ٌتظفح : لهم

 . (ةحتفلاب بوصنم

 لعفلا ديكوتل قلطم لوعفم اًعْمَج) اًعْمَج َنطقلا حالفلا عمجي

 . (ةحتفلاب بوصنم

 بوصنم عونلل نيبم قلطم لوعفم : اًرْيس) اًئسح اًريس ترس

 . (ةحعفلاپ

 قلطم لوعفم : عافد) لاطبألا عافد هتيرح نع بعشلا عفادي

 . (ةحتفلاب بوصنم عونلل نيبم

 بوصنم ددعلا نايبل قلطم لوعفم : ثالث تابرض ثالث هتبرض

 . (ةحتفلاب

 : كلذ نمو هيلع لديام قلطلا لوعفلا نع بوني دق - ۲

 . ردصلا ىلإ نیفاضم (ضعب» وأ (لک» یظفلب یئ نآ (۱ر

 - ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم لک مارتحالا لك همرتحأ : لفم

 . (ةرسکلاب رورج هيلإ فاضم مارتحالا

 بوصنم قلطم لوعفم : ضعب) ٍددرتلا ّضعب هيلع ددرتأ

 . (ةرسکلاب رورج هيلإ فاضم : ٍددرتلا - ةحتفلاب
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 ندا تدار تا ف
 (/اًعفد ردصملل فدارم اّرفح) اًرْفح هتعفد : لثم .

 ردصلا رکذ نود ردصلا ةفصب قأن نأ جد .

 اًعيرس اًروطت ةايحلا روطتت ىأ . اًعيرس ةايحلا روطتت : لثم .

 «اعیرس» هتفص هنع بانو (اًروطت» قلطملا لوعفملا فذح دقو

 ةحتفلاب بوصنم قلطملا لوعفملا نع اًبئان اًعيرس برعيو .
 ردصلا لبق ةراشالا مساب قأن نأ ( در .

 بصن لحم ىف ىنبم ةراشإ مسا : كلذ) مارکالا كلذ هتمرکآ : لغم

 بوصنم ةراشالا مسال لدب : ٌماركاإلا - قلطم لوعفم

 ةحتفلاپ ( .

 ردصلا ددع ىلع لدي امب قان نأ (ھ) .

 بوصنم قلطملا لوعفلا نع بئان : ةّدعر) تارم ٌةّدع هقلباق : لثم

 (ةحتفلاب .

 قلطلا لوعفملا لعف فذحي دق .

 (ارکش كرکشآ اهلصأو) اًركش : لثم .

 (اًمايق اوموق اهلصأو) اًمايق .
 (ةبيط ةيحت مكييحأ اهلصأو) دعبو ًةبيط ةيحت .

 اًمح) اقح ىنبا تنآ :٠ ريدقتلاو . فوذحم لعفل قلطم لوعفم

 غا

 ريدقتلاو فوذحم لعفل قلطم لوعفم : اًدج) اًدج ميرك لجر اذه
 (اًدج دجي .
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 لوعفم : اًضيأ) ماعلا ریدلا اًضيأو نیلماعلا عيمج لفحلا رضح

 (اضنآ صا ريدقتلاو فوداحم لعمل یللعم

 قلطم لوعفم اًصوصخ) نیقوفتلا اًصوصحو نوحجانلا ًافاكي
 بوصنم هب لوعفم نيقوفتملاو - (صخأ» هريدقت فوذحم لعفل

 (ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب
 هريدقت فوذحم لعفل قلطم لوعفم : ناحبس) هللا ناحبس

 هانعم هللا ناحبسو < ةئربتلاو هيزنتلا هاثعم حيبستلاو - حسم

 يارب هوسلا نم للا: یربآ

 : هلجأل لوعفلا

 ىف عقي ىأ) هببس نايبل لعفلا دعب ركذي تر شا ا و

 . (لعفلا ثدح «مِلل باوج

 هاجأل لوعفم : اًعيجشت) نیلماعلل اًعيجشت تافاکلا فرصت : لفم
 . (ةحتفلاب بوصنم

 بوصنم هلجأل لوعفم : اًماركإ) دمحم اًمارك] لع رضح
 . (ةحتغلاب

 هلجأل لوعفم : ةظفاحم) هتقادص ىلع ةظفاحم قيدصلا عاسأ

 . (ةحتفلاب بوصنم

 ذعیحو ماللاب هرج زوجيو . اًبوصنم نوكي نأ هلجأل لوعفملا ف لصألا - ١
 . هلبق اب اًقلعتم رورجماو راجلا» نوكي لب هلجأل ًالوعفم برعيال

 . نيلماعلا عيجشتل تافاكملا فرصت : لثم

 . دمحم مارکال ىلع رضح
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 : هسعم لوعفملا

 ىلع ةلالدلل «عم» ینعب (واو» دعب رکذی بوصنم مسا هعم لوعفلا - ۱

 . ةبحاصملا

 بوصنم هعم لوعفم : لينلا - ةيعلا واو واول) لینلاو ترس : لثم

 : ةظوحلم

 كا رتشا دیفت فطعلا واوف . ةيعلا واوو فطعلا واو نيب طلخلا مدع ىعاري

 راولا» نسحو دمحم رضح : لثم . امهيلإ مكحلا ةبسن ىف اهدعب امو اهلبقام

 . (فطعلا واو

 رع لدت لب مكحلا ىف اهدعبامو اهلبقام كارتشا دیفتال اهناف ةيعلا واو ام

 : (ةيعملا واو واولا) سمشلا بورغو دمحم رصح : لثم ةبحاصملا

 :هيف لوعفملا

 قي ىأ) هناكم وأ لعفلا نامز نايبل ركذي بوصنم مسا هيف لوعفملا - ١

 . (لعفلا مت «نيأ» وأ «یتم» باوج ىف

 ومسيو . لعفلا عوقو نمز ىلع لد اذإ نامز فرظ هيف لوعفملا ىمسيو

 . هعوقو ناكم ىلع لد اذإ ناكم فرظ

 . (ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ : ًاليل) اليل ةرئاطلا ثرّفاس : لثم
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 بوصنم ناکم فرظ : مام) سردملا ٌمامُأ بلاطلا فقو

 . (ةحتفلاب

 : یه نامزلا فورظ مهأ- ۲

 - دغ - ليل - رهظ - ءاسم - حابص - ةنس- رهش - عوبسأ- موی- ةعاس 0

 . ءانثأ - لالخ - لاوط - دعب - لبق - نيح - ةرتف - ةدم - ةهرب - ةظحل

 : یه ناكملا فورظ مهأ - ۳

 - قرش - بونج - لامش - راسي - نيمي - فلخ - ءارو - مامأ

 - ءاقلت - یدل - دنع - نيب - تحت - برق - قوف - طسو - برغ

 . رتموليك - خسرف - ليم - نود - لوح - وحن - هاهت

 : ىلإ ناكملا فورظو نامزلا فورظ مسقنت - ٤

 هذه نمو . (فرظ ريغو اًقرظ لمعتسیام یهو) ةفرصتم فورظ ( ر

 : فورظلا

 - ءاسم - حابص - ةعاس - عوبسآ - ةنس - رهش - موي

 7 نري - رتموليك - خسرف - ليم - ةهرب - ةظحل - ليل - رهظ

 ۱ . برغ - قرش - بونج - لامش - طسو - راسي

 ناکم وأ نامز ىلع ةلالدلل ىأ) افرظ لمعتست نأ نكمي فورظلا هذهو -

 . (هيف الوعفم اهرابتعاب ةبوصنم نوكت ىلاتلابو لعفلا عوقو

 لازلزلا رمتسا - اخابص رويطلا درغت - ةعمجلا موي كروزأس : لفم

 . سيوسلا ةانق قرش ءانيس عقت - اًرتموليك ترس - ظلم

 ىف اهعقوم بسحب برعت یلاتلابو فرظ ريغ لمعتست نأ نكمي م -

 . (... حلا لعاف وأ أدتبم) ةلمجلا
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 (ةمضلاب عوفرم ًادتبم : رتموليكلا) رتم فلأ رتموليكلا : لغم .
 (ةمضلاب عوفرم لعاف : موی) ةعمجلا موی ءاج .

 . (ةمضلاب عوفرم أدتبم قرشلا) ةيوامسلا نايدألا دهم قرشلا

 : فورظلا هذه نمو . افرظ الإ لمعتست ال ةفرصتم ريغ فورظ (ب)

 - قوف - فلخ - ءارو - لاوط - لالخ - ءانثأ - دعب - نيح

 س لوح - وحن - هاجت - ءاقلت - یدل - دنع - نيب - تحت

 . لود

 ىف تعقو انيأ ةيفرظلا ىلع ةبوصنم اًمئاد نوكت ةروكذملا فورظلاو

 : ىهو مالكلا

 لعفلا عوقو ناكم وأ نامز ىلع لدت ىأ) هيف الوعفم عقت نأ اّمإ -

 . ةبوصنم نوكت ىلاتلابو (لعفب ةقوبسم نوکتو

 لوعفم ناکم فرظ : قوف) باحسلا قوف تارثاطلا ریطت : لغم

 . (ةحتفلاب بوصنم هيف

 اّیوجو فوذح لعفب ةبوصنم ةنوكتو . ةفص وأ ًادتبملل اربخ عقت وأ -

 وهو . ربخ ناکم فرظ : ٌتحت) تاهمألا مادقأ تحت ةنجلا : لشم

 . (رقتست هریدقت ابوجو فوذحم لعفی بوصنم

 وهو . لجرل ةفص ناکم فرظ : كنع) كدنع لجرب تررم
 . (رفتسا هریدقت اًبوجو فوذحم لعفب بوصنم

 ۱ : ةظوحلم
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 .هریه ب ةفرصعلا يغ فورظلا رج زوم أر
 . هئارو ْنِم ثرس - هللا دنع ْنِم لك لق» : لثم
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 مالکلا ىف اهعقوم ریغتب اهرخأ ریغتی ال ىأ ةينبم فورظ ضعب كانه (ب)
 . نآلا - سمآ - ُثيح : اهنمو

 . (ینبلا مسالاب صاخلا ىلاتلا لصفلا ىف اهحرش قأيسو)
 . هيلإ اًفاضم هرابتعاب اژورجم اًمئاد نوکی فرظ ىأ لی ىذلا مسالا (ج)

 (نودو دعبو لبقو نيحو دنع لثم) فورظلا ضعب ىلع «ام» لخدت ( د)

 هذه نأ ىأ « اهلمع نع اهفکت الو اهيلع رثؤت الو ةدئاز نوکتو

 . اًرورجم هيلإ افاضم اهيلي دق یذلا مسالا لظيو ةبوصنم لظن فورظلا
 بوصنم فرظ نود : امئود) ريخأت امئود رضحي نأ هثوجر : لثه

 . (ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم ريخأت - ةدئاز امو

 ٌسونجو يلامش لوقف عبرألا تاهجلا ءامسأ ىلإ ةددشم ءاي ةفاضا زوجي (ه)

 . یبرغو یقرشو

 . رصم یبونج وأ رصم َبوُنَج نادوسلا عقب : لثم

 : لاحلا

 عوقو دنع هب لوعفلا وأ لعافلا ةئيه نيبي بوصنم ةركن مسا لاحلا - ١

 . (لعفلا ثدح («فيك) باوج ىف عقي هلأ ىأ) لعفلا

 دبالو . «لاحلا بحاص» هتئيه لاحلا نيبت ىذلا هب لوعفملا وأ لعافلایمسیو

 ا لا اس نوكأ

 لعافلا اهیلع ناك ىتلا لاحلا نيبت اًرصتنم) اًرصتنم دئاقلا ءاج : لغم

 . (ةحتفلاب ةبوصنم الاح برعتو - هعيجم تقو (دئاقلا»



 پچ

 هب لوعفلا ابیلع ناك ىتلا لاحلا نيبت ایفاص) اّیفاص ءالا تبرش : لثم

 . (قحتفلاب ةبوصنم الاح برعتو هبرش تقو «ءاملا»
 واو لعافلا ابیلع ناك یتلا لاحلا نيبت اًعيمج) اًعيمج اورضح

 عةحسعفلاب ةبوصتم لاج برعتو نوفل تقو ةعامللا

 : عاونآ ةثالث لاحلا - ۲

 . ةقباسلا ةلثمألا ىف اک رهاظ مسا (أ)

 متاقك) ةركن افصو ةداع نوکی الاح عقي یذلا رهاظلا مسالاو -

 . (.. ملا هورکمو بوبحمو بوتکمو نسحو ملاسو رصتنمو رهاظو

 لب هب فصتملل اًمزالم نوکی ال ىأ القتتم نوکی فصولا الهو

 لاخلا بحاص قباطی وهو . طقف لعفلا ثودح تقو هتئيه ىلع لدي

 . ددعلا ىفو عونلا ىف

 تداع - نْيئملاس ناترئاطلا تداع - ًةلاس ةرئاطلا تداع : لغم

 . (تالاس) ةلاس تا رئاطلا

 . (یلیلق اذهوز ةركن الماج اسا وأ ةركن اردت لاخلا یجت دقو -

 ةبوصنم لاح یهو ردصم : ةتغب) ةتغب راطمألا تلطه : لثم

 . (ةحتفلاب

 اب وصتم لاح « ردصم : اریم) ؛ةينالعو . ارم مهلاومأ نوقفني»

 . (ةحتفلاب ةبوصنم لاح « ردصم : َةيِنالَع - ةحتفلاب

 قحتفلاب ةبوصنم لاح یهو ةركن دماج مسا : اّدي) ديب ادي انرس

 الحم ىأ) ةفرعم ءیجت دقو . ةركن الإ نوكت الأ لاحلا ىف لصألاو -

 . ليلق اذهو . (ةفرعم ىلإ ةفاضم وأ لأب
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 ريمض فاکلاو ةحتفلاب ةبوصنم لاح : خور كخو بجا : لثم

 . (هيلإ فاضم رج لحم ىف ینبم

 . (رورجو راج وأ فرظ) ةلمج هبش (ب)

 فرظ نم ةلمج هبش : باحسلا َنيَب) باحسلا َنْيْب ةرثاطلا تيأر : لثم

 . (لاح هيلإ فاضمو
 (لاح رورجمو راج : هیرب) ىمسرلا هّيزب دئاقلا ري

 ةيلعف وأ ةيمسا ةلمج بر

 ةيمسا ةلمج : ةعطاس ٌسمشلا) ةعطاس ٌُسمشلاو ٌتظقيتسا : لثم

 . (لاح ةيلعف ةلمج : ىكيي) ىكبي ٌلفطلا راس - (لاح

 EE اهطبري طبار ىلع لمتشت نأ الاح عقت ىتلا ةلمجلا ف طرتشيو

 . ريمضلا وأ (لاحلا واو ىمستو) طقف واولا نوكي دق طبارلا اذهو . لاحلا

 . ريمضلاو واولا وأ

 لاحلا ناطبري ريمضو لاخلا واو : وهو) ىكيي وهو لفطلا راس : لفم

 . (لاحلا بحاصب

 اهبحاص ىلع لاحلا مدقتت دق - ۳

 . خرلا به ٌةأجف - لجرلا راس اًعرسم : لثم

 . نوناقلا ماكحأ فلاخي طرش لك ًالطاب عقي

 لاحلا ددعتت دق - ۽

 . اکحاض اًرفاظ دئاقلا رضح : لثم
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 . «اًئيرم اگینه هولکن» : لغم

 او نأ ارج لالا حاضر لفافي نقدم

 تعج هری دقتو اًيكار لوقتف تعج فيك لاقي نأ اًراوج فذحي ام لاثمف
 اك

 «اًدعاصف نآلا نم تاميلعتلا هذه عبتت» لاقي نأ اًبوجو فذحيام لاثمو
 هذه عبتت» هريدقتو لاحلا بحاصو لعفلا فذح دقو . لاح : اًدعاص

 . «اًدعاص ريسي نمزلاو نآلا نم تاميلعتلا

 : ىتشتسملا

 اهلبقام فلاخیل ءانثتسالا تاودأ نم ةادأ دعب عقي بوصنم مسا ىنثتسملا - ١

 . مكحلا ىف

 یمسیو (ةحتفلاب بوصنم ىنثتسم اًديز) ایز الإ لاجرلا رضح : لغم
 . (هنم ینثتسم) ءانثتسالا ةادأ لبق عقي ىذلا مسالا

 : یه ءانثتسالا تاودأ - ۲
 قاب داف دیک دوووم آلآ

 : ماكحأ ةثالث هل الاب ىنثتسملا - ۳
 . هنم ىنثتسملا کدو (یفنم ريغ ىأ) بم مالكلا ناك اذإ هبصن بجي -

 بوصنم الاب ىنثتسم : نيتفيحص) نيتفيحص الإ فحصلا ترق

 . (ءایلاب
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 مالكلا ناك اذإ لدب هنأ ىلع هبارعإ ىف هنم ىنشتسملا عابتا وأ هبصن زوجي -

 . هنم ینشتسلا ركذو اًيفنم

 . تحتفلاب بوصنم الاب ینثتسم : اًديز) اًديز الإ 'دحأ ماقام : لثم

 . (ةمضلاب عوفرم لعاف : ٌديز) ڈیز الإ دحأ ماق ام وأ

 ینثتسلا ركذي مل و اًيفنم مالکلا ناك اذإ ةلمجلا ىف هعقوم بسحب برعی -

 . ةبنم

 . (ةمضلاب عوفرم لعاف : ٌديز) ڈیز الإ ماق ام : لفم

 . (ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : قحلا) حلا الإ تلق ام

 . ىوسو ريغب ینثتسلا - 4

 . هيلإ افاضم هرابتعاب اًمئاد اًرورجم یویمو ریغ دعب مسالا نوكي
3 0 > , 

 . بارعالا ىف الاب یشتسلا مکح ناذخایف یوسو ريغ اظفل اما

 (ةرسکلاب رورجم هيلإ فاضم

 هيلإ فاضم : دیز - ةمضلاب عوفرم لعاف : ریغ) ريز ريغ ماقام

 . (ةرسکلاب رورج

 : اشاحو ادعو الخب ینثتسلا - ه

 : نامکح هل اشاحو ادعو الخب یا

 ادعو الخ نأ رابتعابو هب الوعفم هرابتعاب اًبوصنم نوکی نأ ًامإف -

 . ةيضام لاعفأ اشاحو
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 نوكسلا ىلع ىنبم ىضام لعف : ادع) ةرئاط ادع تارئاطلا تداع : لثم

 . (ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم ةرئاطو « رتتسم ريمض لعافلاو

 . رج فورح اشاحو ادعو الخ نأ رابتعاب اًرورجم وأ -

 ىلع ىنبم رج فرح : الخ) ةرئاط الخ تارئاطلا تداع : لثم

 . (ةرسکلاب رورج : ٍةرئاط . نوکسلا

 یینثتسلا بصن نيعتي ذقتیحو . الخو ادع ةيردصلا (ام» قبست دقو -
 . نایضام نالعف امهئاو هب لوعفم هنأآ لع الخو ادع دعب

 . لطاب هللا الخ ام ءیش لك الأ : لشم
 . (ام» اهقبسي الف اشاح امأ

 : ةظوحلم
1 

 ءانثتسالا ضرغل المعتسا اذإ هالعا حضوت اک «یوسو ریغ» اظفل برعی (أ)

 امهعقوم بسح ابرعأ « رخآ ضرغ ىأل المعتسا اذإ امآ . ؛الإ) ىلعمب
 . مالكلا ىف

 ۶ 15 1. ۹ 0 ١
 . (ةمضلاب عوفرم ادتبلا ربخ : ریغ) موهفم ريغ كمالك : لثم

 ةمضلاب عوفرم ًادعبم : یوس) برطی دیرغتلا نانختب یاویم

 . (فلألا ىلع ةردقلا
1 3 

 فرطلا ىنعمب «ریغلا» لوقتف هریغ» ظفل «لا» فیرعتلا ةادا قحلت دقو (بر

 . ثلاثلا

 ریغلا قوقحب قلعتي امیف ةيلوئسم ىفدأ نود ةداهشلا هذه تردص : لثم

 . (ةرسكلاب رورج هيلإ فاضم : ريغلا)
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 : ىداللا
E 1 

 : یه ءادنلا تا وداو

 ظقيتسا اًمئان اي : لثم . یدانم لكل : سن

 لبقأ دمحا : لثم بیرقلا ءادنل : ةزمهلا

۳ 3 

 ؟ یتعمست له لیبن ابا : لثم دیعبلا ءادنل :یأو اهو ایا

 . ینبمو بوصنم : ناعون یدانلا - ۲

 ريغ ةركن وأ « فاضلاب اهيبش وأ « افاضم ناك اذإ یدانلا بصني (۱)

 . ةدوصقم

 . (رعدأ» هريدقت رمضم لعفب ابوصنم تالاحلا هذه ىف ىدانملا ربتعيو

 . (فاضم هنأل ةحتفلاب بوصنم ىدانم : دبع) هللا دبع اي : لغم

 . (فاضم هنأل ءايلاب بوصنم ىدانم : یعیذم) ءابنألا ىعيذماي

 هیبش : هنآل ةحتفلاب بوصنم یدانم : اًعلاط) البج اّعلط ای

 . (فاضلاب

 ةركن هنأل ةحتفلاب بوصنم یدانم : الجر) یدیب ذخ الجر اي

 (ةدوصقم ريغ
 . ةدوصقم ةركن وأ « اّملع ناك اذإ عفرلا ىلع یدانلا ینی (ب)

 حس شوال يعج تاويل ا علا ملا

 . (مضلا ىلع ىنبم ىدانم ملع : ٌةولع) يلع اي : لثم
 . (مضلا ىلع ىنبم ةدوصقم ةركن : عئاب) عئاباي

 . (یننم هنأل فألا لع یتبم ةدوصقم ةركن : نایطرش)نایط رشای
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 رکذم عمج هنأل واولا ىلع ينبم ةدوصقم ةركن : نورداق) نورداقای : لغم

 . (ماس

 : ةظوحلم

 انروصت اذإ ةدوصقلا ريغ ةركنلاو ةدوصقلا ةركنلا نيب قرفلا كردن نأ اننكمي ۹5

 لوقی هنإف ءادنلاب هدصقی وهو لجر همامأ ناک ناف . ثيغتسي اًصخش

 نم دح همامآ نكي ۸ ناو. ةدوصقلا ةركدلا یه هذهو یذقنآ «لجرای»

 ىفذقنأ هالجرای» لوقیف « هءادن عمسی دق لجر ىأب ثیفتسی هناف لاجرلا
 . ةدوصقلا ريغ ةركنلا یه هذهو

 ىلع ینی هنإف اًدرفم اّمسا ةدوصقلا ةركنلا وأ معلا ناك اذإ هنأ ظحالي (ب)

 ىلعاي-سيلو) دمحم ايو ىلع اي لوقنف نؤنيال بلا مسالا نأل نژنیالو مضلا

 . (ٌدمحم ايو

 : ناهجو زاج «لا» هيف مسا ءادن ديرأ اذإ - ۳

 . ثنوملل هاپتیآو» ركذملل «اهُيأ» ةظفلب ىدانملا لبق قأن نأ اما (ار

 اًعوفرم امهدعب لأب ىلحلا مسالا نوکیو یدانلا یه امہنم لك نوکتو

 مضلا ىلع ینبم یدانم أ - ءادن فرح : اير نونطاولا اهيأي : لم
 ع وفرم ىأل ةفص نونطاولا - ةدئاز اهو ةدوصقم ةركن هنأل

 . لاس ركذم عمج هنأل واولاب



 ا

 . بسانلا ةراشإلا مساب یدانلا لبق قوی وأ (ب)

 اًعوفرم هدعب لأب لنا مسالا نوكيو یدانلا وه ةراشالا مسا نوكيو
 . ةفص هنأ ىلع

 لحم ىف ینبم یدانم : هذه - ءادن فرح : اي) ةاتفلا هه اي : لثم

 . (ةمضلاب ةعوفرم هذه ةفص : ٌةاتفلا - عفر

 رثكأألاو (اذه وأ اهيأ ركذ نود) هللأي لاقيف «هللا» ةلالجلا ظفل مدقت امم. ىنثتسي

 . ءادنلا فرح نع اًضيوعت ةددشم مج «مهللا» ىلاعت هللا مسا ءادن ىف

 : ءادنلا فرح فذحو یدانلا ناي دق تا ۰ 8

 . (لبقأ دمای اهلصأو) لبقأ دمحم : لفه
 . (نونطاوملا اهیأی اهلصأو) نونطاوملا اهي
 . (قداسو قاديساي اهلصأو) یتداسو قاديس

 . (ءارهزلا ابأ اي اهلصأو) كحدمب ىردق تزواج دق ءارهزلا ابأ
 . (ءادنلا فرح فذخ) (محر فوعر كنإ ابر

 . ةرسكلاب اهنع ءانغتسالاو ءايلا فذح زاج ملکتلا ءاي ىلإ یدانلا فيضأ اذإ - ه

 - (یمع نبا ءادن ىف) مع نبا اي - (یقیدص ءادن ىف) قیدص : لثم

 . عادنلا فرح فذح) «اّملع دز ٌبر»

 «تّمأأي» و هوتبآ ايد وأ ی ايو یا اي لاقي نأ امإف مألاو بال ةبسللابو

 . ءاَيلا نع اًضوع ةلاخلا هذه ىف ءاتلا نوکتو « َتمأايو تبأاي وأ
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  - 5ةبدنلاو - ىبجعتلا ءادنلا : یه غيص ثالث ءادنلا ةغيصب لصتی -

 . مخرتلاو

 . ءادنلا بولسأب بجعتلا غیص نم ةفيص ىجا ءادنلا (۱)

 . ةعيبطلا لاَمَجْلای : لغم

 نمو « بجعتو ءادن فرح یهو (اي» نم بولسألا اذه نوکتیو

 . ةحوتفم مالب اًرورجم هنم بجعتلا ىدانملا

 ف یدانلا مکح ذخأي ذعنيحو ةعيبطلا لامج اي لاقي نأ زوجيو
 . بارعإلا

 او لثم) هنم عجوتملا وأ ام او لثم) هيلع عجفتملا وه بودنملا (ب)
 یدانلاو «او» ءادنلا فرح نم ةبذتلا بولسأ نوكتيو (هارهظ

 او لثم) طقف فلآ وأ (هافسأ او لثم) ءاهو فلأ هرخاو بودنلا

 . (افسأ

 . ءادنلا ىف مالکلا رخاوآ فذح وه محرتلا (ج)

 . (داعس ءادن ىف) اًعساي : لثم

 : یه اهمیخرت زوجي ىتلا ءامسألاو
 ءادن ىف) مطافای : لثم . ثينأتلا ءات اهرخآ ىتلا ةثنؤملا ءامسألا میمج -

 . (ةمطاف

 . رفعج ءادن ىف فعجای : لثم . رثكأف ةيعابرلا مالعألا ءامسأ -

 لوقنف هيلع ناکام ىلع فذحلا دعب قابلا كرت ام : ناتغل مخرلا ىف زوجيو اذه

 ةينبم ةملكلا رخآ وه ناكول هب لماعی اب هرحآ لماعی وأ  فعجایو مطافای

 . فعجایو ٌمطافاي لوقتف مضلا ىلع
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 : زييقا

 ةمهبم ةقباس ةملك نم دارملا نايبل ركذي بوصنم ةركن مسا زييفلا - ١

 هلبقام نايبل «ْنِم ىنعم نمضتم ةركن مسا لك وه زييقلا رخآ ىنعمب وأ)

 . (لامجإ نم

 . احمق اًراطنق تیرتشا : لثم

 نم اًراطنق تيرتشا له عماسلا مهفيال انتکسو اًراطنق تيرتشا انلق ولف

 حلصت ةمهبم «اژاطق» ةملك نأل كلذو اهريغ وأ حمقلا وأ نطقلا وأ لوفلا

 . راطنقلا نم دارملا انرّيم احمق انلق املف . ةريثك ءايشأل

 . ازین «احمق» ةملك ىمستو (اّرّيم» «اًراطنق» ةملك ىمستو

 . زییماو زيمملا نم لكل حرش ىلي اميفو

 :زيمملا-؟

 : ناعون زیملا

 . مالكلا ىف روكذم ىأ ظوفلم زيمم (۱)

 :  ظوفلا زملا نوکیو
 . (ابهذ اًمهرد تیرتشا لثم) نزو مسا -

 . احمق رًبدرأ حالفلا عاب لثم) ليك مسا وأ -

 . (اریعش دف تعرز لثم) ةحاسم مسا وأ -

 . (ةعاس نیرشعو عبرأ نم مویلا بکر تب لثم) ددع مسا وأ -

 (ةيلاتلا دونبلا ىف هئانبو هبارعإو ددعلا روص حرش قأيسو)



 وأ أدتبملا نع الوحم زيبملا نوکیو . زیملا رکذیال ىأ ظوحلم زيمم (ب)

 . (بوصنم زييمت : ةربخ) ةربخ بلاطلا نم رثكأ سردملا : لثم
 رببعلاو بلاطلا ةربخ نم رثكأ سردملا ةربخ ةلمجلا لصأو

 ًادتبم نع لوح

 . لعاف نع لوح رييقلاو . دمحم سفن تباط ةلمجلا لصأو

 . (ةحتفلاب بوصنم زین ارجش) ارجش َضرألا ٌتسرغ : لغم

 نع لوح زییقلاور . ضرالا رجش ٌتسرغ ةلمجلا لصأو

 . (هب لوعفم

 : هبارعإ مكحو زییقلا - ۳
 ...ةقيانسلا هلال ى ا اضم اا نركب ظرضللا رب عا

 وأ ليكوأ نزو مسا زيمملا ناك اذإ اًبوصنم نوكي ظوفللا زييمت (ب)
 فقرات دلم زا ىا ام

 . ْنِمِب وأ ةفاضالاب ظوفللا زیبع رج زوجيو

 اًمارج وأ . (هيلإ فاضم) بهذ مارج وأ اًبهذ اًمارج تيرتشا : لغم

 (نمب رورجم) بهذ نم



 ا

 نوكيف (ددعلا دعب ىتاي یذلا ةركنلا مسالا ىأ) ددعلا رييمت امأ (ج)

 : ىلآلا هجولا ىلع اًبوصنم وأ اًرورجم
 . اًرورجم اًعمج نوكي ۱۰ ىلإ ۳ نم ددعلا رييمت -

 (ةرسكلاب رورجم زييمت لاجر) لاجر ةعبرأ تيأر : لثم
 اًيوصنم اًدرفم نوكي ۹٩ ىلإ ١١ نم ددعلا زييمت -

 . (ةحعفلاب بوصنم رييمت اًبلاط) اًبلاط نوثالثو ةثالث لصفلا ىف : لثم '

 ا اکرم نوكي انين تاعا مو لالو الار

 . (ةرسكلاب رورجم زييمت باش) باش ةئامعبرأ لفحلا رضح : لثم

 : ددعلا روص - ؛

 اکرم وأ ( و ه و 4 لثم) ادرفم نوکیف ةفلتخم روص ىلع ددعلا یی
 هيلع افوطعمو افوطعم وأ ١5...( و ۱۵ و ١4 لثم) ةرشعلا عم

 ۲5 و ۲۰ و ۲4 لثم

 . دوقعلا ظافلأ ... حلا ه. و١.4 و۳۰ و۲۰ دادعألا یمستو

 ءانبلاو بارعالا ثيح نم ددعلا - ه

 ةلمجلا ىف اهعقوم بسح ىلع رجت وأ بصنت وأ عفرت ىأ ةبرعم دادعألا عيمج
 ءانفتساب  نيأزجلا حتف ىلع ةينبم اًمئاد نوکتف ۱۹ ىلإ ۱۱ نم دادعألا ادع اميف
 ینییو ینثلا بارعإ هنم لوألا ءزجلا برعيف (ةرشع اتنثاو رشع انثا) ۱۲ ددعلا
 . حتفلا ىلع ىناثلا ءرجلا

 : بتك - ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةعبرأ) پتک ةعبرأ تأرق : لشه

 . (ةرسكلاب رورج زيي
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 رورجم هيلإ فاضم : ةسمخ) اًشرق نيرشعو ةسمخ غلبم اوعفدا
£ 

 هيبش هنال ءايلاب رورجم هيلإ فاضلا ىلع فوطعم نيرشع - ةرسكلاب

 . (ةحتفلاب بوصنم ربيمت : اشرق - ماسلا ركذملا عمجب

 ةمضلاب عوفرم ًادتبم : ٌهردق) اًهينج نوعبرأو ةعبس ةردقو اًعلبم اوعفدا

 عوفرم ًادتبلا ربح : ةعبس - هيلإ فاضم رج لحم ىف ینبم ريمض ءاهملاو
£ 1 

 عمج هيبش هنال واولاب عوفرم ةعبس ىلع فوطعم نوعبرآ - ةمضلاب

 . (ةحتفلاب بوصنم ربيمت : اهينج - ملاسلا ركذملا

 عفر لحم ىف نيأزجلا حتف ىلع ىنبم : رشع ةئالثر اًبلاط ٌرشع ةثالث حجت

 . (ةحتفلاب بوصنم زييمت : اًبلاط - لعاف

 ءرجلاو لعاف : رشع انثا) ةلاسر ةرشع ىتنثا اوبتكو اّبلاط ٌرشع انثا رضح
£ 

 ینبم ّرشعو ینثلا بارعإ برعم هنأل فلألاب عوفرم انثا وهو هنم لوألا
£ 

 ىتنثا وهو هنم لوالا ءزجلاو هب لوعفم : ةرشع ىتنثا - حتفلا ىلع

 (حتفلا ىلع ىنبم ةرشعو یتثلا بارعإ برعم هنأل ءايلاب بوصنم

 : ثينأتلاو ريكذتلا ثيح نم ددعلا - 5

 ثينأتلاو ریکذتلا ثيح نم اًمئاد دودعلا ناقفاوي ۲ و ١ ناددعلا (۱)

 هثنّومو دحأو « ةدحاو هثنومو دحا و : اهو ناظفل ۱ ددعللو -

 . ىدحإ

 : هظافلاف ۲ ددعلا امأ -

 رجلاو بصنلا ىتلاح ىف نيتنثاو نينثاو عفرلا ةلاح ىف ناتنثاو نانثا
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 . ةرشعلا عم اًبكرم (۲۱ ددعلا ناك اذإ نونلا فذحتو

 نوثالثو دحاو روهشلا ضعب - ةدحاو ةسردم ةيرقلاب : لفم
 ىدحإب تملعت - اًبكوك ٌرشع حا فسوي ىأر - اًموي

 ىتخأ رمع - ناتنثا ناتخأو نانثا ناوحتأ ىل - اطنط سرادم

 نينا تیأر - ةنس نورشعو ناتنثا ىرمعو ةنس ةرشع اتنثا

 . اًبلاط نيثالثو

 ءاوس اًينأتو اًريكذت دودعلا سكع ىلع نوكت ٩ ىلإ ۳ نم دادعألا بر

 دودعملا عون ديدحت دنعو . اهيلع افوطعم مأ ةبكرم وأ ةدرفم تناكأ

 ثيح تابينج ةثالث بتكت تاهینج ۳ الثمف) هدرفم ىلإ اًمئاد رظني

 . (هينج وهو رکذم دودعلا درفم نأ

 الث حجن - تارجح سم لزتملاب - بتك عبرا تأرق : لثم "

 . ةلود نوئالثو عبس رارقلا دمتعا - اًبلاط ّرشع

 عون نمو « اًدرفم ناك اذإ دودعلا سکع ىلع نوکی ۱۰ ددعلا (ج)

 . اًبكرم ناك اذإ دودعلا

 . (رشع) . اححوتفم ٠١ ددعلا ىف (نیشلا» فرح نوكي نأ لصألاو

 . (ةرشع) ءاتلا هب تلصتا اذإ (نيشلا» نيكست زوجیو

 ابرعم نوكي ٠١ ددعلا ناف قباسلا دنبلا ىف هحرش قبس اکو اذه

 . اًبكرم ناك اذإ حتفلا ىلع اًينبم اًمئاد نوكيو اًدرفم ناك اذإ

 ىف انثكم - تاديس_ٌرَسَع تلباق - لاجر رع رضح : لطم
 . ةليل_ةرشع سو اًموي رشع ةعبرأ ةيردنكسالا



 ی

 امهتافعاضمو فلأو ةئام ظفلو (4۰ - ۲۰ نم) دوقعلا ظافلآ ( د)

 وأ ةدرفم تناکا ءاوس انومو اًركذم دودعلا عم اهغيص فلتختال

 . «ةليل نيثالث یسوم اندعاوو» : لغم

 نیتئام ىلاوح عطقي ةيردنکسالا ىلإ ةرهاقلا نم رفاسلا

 . ارتمولیک نیرشعو

 : لاب ددعلا فیرعت -۷

 : «لا» ب ددعلا فیرعت ديرأ اذإ

 . (هيلإ فاضملا ىأ) ددعلا لی ىذلا مسالا ىلع لا تلخدأ اًدرفم ناك نإف -

 . تارانیدلا ةسمخ تلدبتسا - ةبلطلا ةتس ءاج : لغم

 . (لوألا هئزج ىلع یآ) هردص ىلع «لا» تلخدأ اكرم ناك ناو -

 . فيصملاب اًموي رشع ةسمخلا انیضق : لثم

 . نيأزجلا ىلع «لا» تلخدأ هيلع افوطعمو افوطعم ناك ناو -

 . اًباتك نيرشعلاو ةسمفلا تأرق : لثم

 هئينأتو ددعلا ريكذتب قلعتي اميف اهحرش قباسلا دعاوقلا سفن قبطتو

 . هئانبو هبارعإو

 : بيترتلا ىلع ةلالدلل لعاف نزو ىلع ددعلا غوص - ۸

 نم دودعلا قباطي هنإف بيترتلا ىلع ةلالدلل لعاف نزو ىلع ددعلا غيص اذإ

 نم دادعألا ادع اميف اًبرعم نوكيو هتالاح عيمج ىف ٍثينأتلاو ريكذتلا ثيح

 . نيأزجلا حتف ىلع ةينبم نوكتف ١9 ىلإ ١
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 فيصنلاو ّةنماثلا ةعاسلا ىف رابخالا ةرشن عاذت : لثم

 نورشعلاو ةئلاثلا ةبلاطلا هذه بیترت

 . ىبرعلا رهشلا نم ةرشع ةعبارلا ةليللا ىف اًردب رمقلا رهظی

 : ددعلا تايابك - ۵

 یهف اذلو . ددعلا ینعم ىلع لدت اهنکلو اًدادعأ تسيل تاملک كانه

 : اههآو . ددعلل تایانک یمست

 فين - اذک - ةيربخلا ع و ةيماهفتسالا ك - عضب

 : عضب (۱)

 مكح ذخأت یهو ٩ ىلإ ۳ ددعلا ىلع ةلالدلل عضب ةملك لمعتست

 . زییقاو ثينأتلاو ریکذتلا ثيح نم دادعألا هذه

 - ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : َعضب) صصق ٌعضب تأرق : لثم

 . (ةرسكلاب رورج هيلإ فاضم : صصق

 ةوسأ دودعلا سکع ىلع قباسلا لاثلا ف تءاج عضب نأ ظحالیو

 . ٩ ىلإ ۳ نم دادعألاب

 : ةيربخلا كو ةيماهفتسالا 6 (ب)

 اهزييمتو باوج ىلإ جاتحتو ددع نع اهب لأسي ةيماهفتسالا مك -

 . بوصنم درفم

 . ؟ ةبتكملا ىف اًباتك ۶ ؟تدهاش ةنيدم 5 : لفم

 . رج فرح اهيلع لحد اذإ مک رييمت رج زوجيو



 - - ٩۲

 . ؟ باتکلا اذه تیرتشا شرق مكب : لثم

 اهزييمتو باوج ىلإ جاتحتالو ددعلا ةرثکب رابخالا دیفت ةيربخلا م5 -

 رجلا فرحب وأ هيلإ 6 ةفاضاب اًرورجم اًعمج وأ « اًرورجم اًدرفم نوکی

 . نم

 (! تقفنأ ٍدوقن نم م وأ) !تقفنأ دوقن 5 : لغم

 (!كدنع باتك نم ۶ وأ) ! كدنع باتك مك

 : قالا هجولا ىلع (ةيربخ مأ ةيماهفتسا تناكأ ءاوس) 1 برعت و

 لكل لوألا لاثلا ىف کر دعتم لعف اهعبت اذإ هب لوعفم بصن لحم ىف -

 . (ةلاح

 . (ةلاح لكل یناثلا لاثلا ىف اک) لعف اهعبتي مل اذإ : أدتبم عفر لحم ف -

 ةرركم وأ ةدرفم ىتأتو . ريثكتلا ىلع ةلالدلل اذك لمعتست : الك (ج)
 . اًعمج وأ اًدرفم اًيوصنم اهزييمت نوكيو . ةفوطعم وأ

 اذكو اذك وأ نيجرفتم اذك وأ) اًجرفتم اذك ةارابلا رضح : لثم

 . (نيجرفتم

 نيرشعلا نيب ىأ نيدقع نيب ددعلا ىلع ةلالدلل فين لمعتست : فن ( د)

 .... نا نيعبرألاو نيثالثلا نيب وأ الثم نيثالثلاو
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 بوصنلا مسالل عباتلا

 . بوصنم مسال اًعبات ناك اذإ اًبوصنم اًضيأ مسالا نوکی

 - فطعلا - تعنلا یه (عوفرملا مسالا دعب اهحرش قبس !5) عباوتلاو

 . لدبلا - ديكوتلا

 هنأل ةحتفلاب بوصنم : ٌتجا) قوفتب حجني كهتجما ٌديملتلا نإ : لفم_تعنلا

 . (نإ مسال تعن

 ديكوت هنأل ةحعفلاب بوصنم : هّسفن) : هّسفن دئاقلا توعد : لفه ديكوتلا

 . (هب لوعفملل

 لاغشا لدب هنأل ةحتفلاب بوصنم : غارش) اهغارش ةنيفسلا تيأر : لثم لدبلا

 . (هب لوعفملل

 هنأل ةحتفلاب بوصنم : اًمهفتم) اًمهفتمو اًيغصم سردلا تعم“ : لثم فطعلا

 . (لاح یهو «اّیغصم» ىلع فوطعم
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 رورجملا مسالا

 مسالا رج تامالع : ًالوأ

 : ىه رجلا تامالع

 . ملاسلا ثنؤملا عمجو ريسكتلا عمجو درفملا ىف : ةرسكلا - ١

 . (ةرسكلاب رورجم درفم : رادلا) رادلا ىلإ ٌتلصو : لثم

 . (ةرسكلاب رورجم ريسكت عمج : لاجرلا) لاجرلا عم تثدحت
 ملاس ثنوم عمج : تاملعلا) تاملعلا ىلإ تابلاطلا ٌتغصأ

 ۱ . (ةرسکلاب رورج

 . ةسمخلا ءامسألاو ملاسلا رکذلا عمجو ىنثملا ىف : ءایلا - ۲

 (مایلاب رورجم ىنثم : نيتصق) نيتصق ىلع ثعلطا : لثم
 یایلاب رورجم ملاس رکذم عمج : نیسدنهلا) نیسدنهلاب ٌثررم
 یایلاب رورجم ةسمخلا ءامسألا نم : كيخآ) كيحخآ عم ٌثشدحت

 ءامسألا هذه یمستو . ريسكتلا عمجو درفملا ف ةحتفلاب رجت ءامسأ كانهو - ۳

 . رجلا تالاح دعب اهحرش قايسو «فرصلا نم عونملاب»

 : ةظوحلم

 ةرسکب (ییضاقلا « ىتفلا لثم) ءايلاب وأ فلألاب رخ لا لتعلا مسالا رج - ١
 . هرخا ىلع ةردقم

 را یتمالع ةحتفلاو ءایلا یمستو . ةيلصألا رفا ةمالع ةرسکلا یمست - ۲
 . نوتیعرفلا
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 مسالا رج تالاح - اینا

 . نيتلاح ىف ازورجم مسالا نوکپ

 . رج فرح هقبس اذإ - ١

 . هيلإ اًفاضم ناك اذإ - ؟

 . رورج مسال اًعبات ناك اذإ اًرورجم مسالا نوكي كلذك

 : رجلا فرح رورجا
 : یهو رجلا فورح نم فرح دعب عقو اذإ مسالا رچپ - ١
 واو - فاکلا - ماللا - ءابلا - ىلع - نع - ىف - یتح - ىلإ - نم

 و 3

 . اشاح - ادع - الخ - ذم - لم - بر - مّسقلا ءات - مّسقلا

العو نمب رورجم : لیزنلار ةقيدحلا ىلإ لرنملا نم ترس : لثم
 - ةرسكلا هرج ةم

 . (ةرسكلا هرج ةمالعو ىلإب رورجم ةقيدحلا

 : رجلا فورح نم فرح لك لامعتسال زجوم حرش لياميفو

 . (ءزجلا ىنعم ديفيام ىأ) ضيعبتلل وأ ءادتبالل لمعتست : نب

 (ضيعبتلل) ىدوقن نم ُتقفنأ

 . (اهرخآ لبق وأ ةياغلا رخآ یتح) ةياغلا ءاهتنا ىلع لدت : ىلإ

 . (هفصن ىلإ وأ) ليللا ٍرخآ ىلإ ةحرابلا ترس : لثم



- 4۷۲ - 

 . ع راضلا لعفلا ىلع تلخد اذإ بصن فرح «یتح» : یتح

 متا فورح ةسارد دنع كل حرش قأیسو)
 . مسالا ىلع تلخد اذإ رج فرح وأ فطع فرح «یتح» نوکتو

 . يالل ارخآ ناك ام ىأ) ةياغلا ءاهتنا ىلع لدت ةريخألا ةلاحلا ىف یهو

 . هرجفلا علطم ىتح یه مالس» : لثم

 . ءام بوکلا ىف - ٍدجسلا ىف لجرلا : لثم ةيناكلا ةيفرظلل : ىف

 . رشلا نع دعتبا : لثم ةزواجملل : نع

 . بتکلا ىلع باتکلا - حطسلا ىلع دمحأ : لثم ءالعتسالل : ىلع

 (ىف ىنعمب ىأ) ةيناكملا ةيفرظلا اهنمو ةعونتم ضارغأل ءابلا لمعتست : ءابلا
 : مسقلاو « قاصتلالاو « ضیوعتلاو « ةناعتسالاو

 (ةناعتسالا) - ملقلاب ٌثبتك - (ةيناكملا ةيفرظلا) لزنملاب انعمتجا : لثم

 وأ قاصتلالا) ٍدمحمب ٌتررم - (ضیوعتل) هینج ةئاب تیرتشا

 . (مسقلا) انقوقح ىف طرفن نل هللاب - (برقلا
 . لیلعتللو « كلملا هبشلو « كلملل : ماللا

 . (كلمل) ضرألا ىف امو تاومسلا ىف ام هلل : لغم

 (ليلعتلل) كياركإل تعج - (كلملا هبش) باب ٍرادلل

 فلألا تفذح لأب لحم مسا ىلع « «ماللا « رجلا فرح لخد اذإ : ةظوحلم
 (.. رادلل « كلملل لثم) لأ نم
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 . دسألاك دمحم - كالملاك ةضرملا : لثم هيبشتلل :  فاکلا

 . كنفاكأل كققحو : لثم هب مسقلا ىلع لخدت : مسقلا واو

 «هللا» ةلالجلا ظفل عم الا لمعتستال : مسقلا ءات

 . بصتغلا قحلا عیضی نل هللات : لثم

 . تیقل ملاع لجر بر : لثم ةركن ىلع الا لخدتالو . لیلقتلل : بر

 . مسا امهدعب عقو اذ رج افرحو « لعف امهدعب عقو اذإ ناسا امهو : دمو ذم

 . (ْنم» ىنعمب ةريخألا ةلاحلا ىف نانوكيو

 . ةعمجلا موي ڏنم هتيأرام : لثم

 . ینثتسلا ةسارد دنع اهنع مالکلا قبس : اشاحو ادعو الح

 ةلثمألا ىف ک مالكلا ىف اهنع ىنغتسيال ىتلا یهو ةيلصأ فورح (۱)

 . ةقباسلا

 فورح نمو . اهنع ءانغتسالا نكمي ىتلا یهو ةدئاز رج فورح (ب)

 : ةدئازلا رجلا

 مسالا نوكي نأو ماهفتسا وأ ىفن اهقبسي نأ اهتدايزل طرتشيو : نم

 . ةركن اهدعب رورجا

 . «؟ هللا ريغ قلاخ ْنِم له» - «دحاو هلإ الإ هلإ نم امد : لفم



 تر —

 . یفک لعافو سیل ربخ ىف ةدئاز نوکتو : ءابلا

 . «ايلو هللاب یفک» - بيعب رقفلا سیل : لثم

 مسالا اذه برعی نکلو . اّظفل هيلي یذلا مسالا دئازلا رجلا فرح رجيو)

 : ةظوحلم

 . لمعلا نع اهفکت الف ءابلاو ْنعو ْنِم دعب «ام» دارت )١(
 . «نیمدان نحبصیل لیلق امع) : لغم

 . لمعلا نع امهفکتف برو فاکلا دعب «ام» دارت (ب)

 . قیقش نم عفنآ قیدص اعر : لثم

 فرح یهو بر واو یمستور ابنم الدب واولا یقبتو بر فذحت دق (ج)

 (رج

 . هلودس ىخرأ رحبلا جومک ليلو : لثم

 : ةفاضإلاب رورجا
 : هيلإ افاضم ناك اذإ ارور مسالا نوکی - ١

 . قباس مسا ىلإ بسني ريمض وأ مسا وه هيلإ فاضملاو
E 

 . كاسالا ةقيدح ترز : لثم

 . ةدوصقلا ىه ةقيدح ىأ فرعیال انتکسو ةقيدح ترز انلق ولف)

 . حوصقلا فرع كامسألا ةقيدح ترز انلق اذ] نکلو
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 . هيلإ اًفاضم «كامسألار ىمستو . اًفاضم (ةقيدح» ىمستو

 ديفتو « ةفرعم هيلإ فاضملا ناك اذإ فيرعتلا فاضملا ديفت ةفاضالاو

 . ةركن هيلإ فاضملا ناك اذإ صيصختلا

 : ةظوحلم

 وهو ردقم رج فرحب رورج هنأب هيلإ فاضملا رج ببس نويوحنلا رسفي

 . «ف» وأ نه وأ «ماللو

 . ةفاضالا تالاح مظعم ىف ماللا فرح ردقیو -

 . (كامسألل ةقيدح رز : ريدقتلا) كامسألا ةقيدح ترز : لفم

 . فاضملل سنج هيلإ فاضلا ناك اذ نم فرح ردقیو -

 . (بهذ نم اًمتاخ تیرتشا : ریدقتلا) بهذ متاخ تیرتشا : لثم

 . افرظ هيلإ فاضلا ناك اذإ ىف فرح ردقیو -

 . (ىلايللا ىف رهسلا : ریدقتلا) ىلايللا رهس هئاحآ هنم تبلطت : لثم

 . هيلإ فاضلاو فاضلا نم لكل زجوم حرش ىلي اميفو

 : فاضلا - ۲
 . ةلمجلا ىف ةعقوم بسحب برعیو ةرکن ةداع نوکی فاضلا (۱)

 (ةمضلاب عوفرم ًادتبم : روس) عفترم ةقيدحلا روس : لثم

 بوصنم هب لوعفم : ٌباتك) ذیملتلا بانک ٌتذحأ

 . (ةحعفلاب

 نيلاثملا ىف اک سنج مسا ناك اذإ ةركن نوکی فاضلا نأ ظحالیو

 + نشات



 اف —

 ةهبشم ةفص وأ لوعفم مسا وأ لعاف مسا ىأ) اًقتشم فاضلا ناك اذإ امأ

 . (لا فيرعتلا ةادأب هفيرعت زوجيف

 . رْغشلا دعجلا ةماقلا ليوطلا لجرلا تلباق : لثم

 اًمئاد نوكت لب ةدرفم لمعتست ال یأ ةفاضإلا مزلت ءامسأ كانه (ب)
 دلع ارا تن زيف یدک تح دي ااا هذ مو, فاضي
 ےک اک الک - ندل - ی - دو - ضعب - وذ - ةلاوخ

 هیهج یراصق هّدحو لذبي وهو . لام وذ لجرلا اذه : لثم
 . نیجاتما ضعب ةدعاسل

 ایدی تام لا فو عراق و خوو رو ذأ طا
 . (ةفاضم
 . نيتأرملا اتلکو نیلجرلا الك ىنءاج : رخآ لاثم
 ناکا ءاوس ىنثم ةفرعم ىلإ الإ نافاضت ال ؛اتلكو الک» نأ ظحالي)
 هالك نالجرلا قّیاج : لثم اًريمض مأ قباسلا لاثملا ف ام امسا
 . (امهاتلك ناتآرلاو

 هيلإ فیضا بوصنم ىنثم ردصم نیل : كيبل مهللا كيبل : ثلاث لاثم 1 ۰ هو علال ۱ . تاب ااه

 یآ ةماقإ دعب ةماقإ : كي ینعمو.فاکلا باطخلا فرح
 . كرمأ ىلع ىلابقإو ىدصقو كيلإ ىهاجتا

 برعت - نود - لوأ - بلمح - ريغ - دعب - لبق : تاملكلا (ج) 7 5 : 00000



E 

 ُءامسألا هذه ینتو . ةفاضم تناك اذإ مالكلا ىف اهعقوم بسحب
 هانعم ءاقب ةين عم هيلإ فاضملا فذح اذإ مضلا ىلع .

 اهِلوُأ نم ةصقلا تأرق - رانيد كبتسح - مكليق نم تعج : لفم .

 قفاضم اهل اهعقوم بسم برعت لوأو بسحو لبق) .

 ٌُبسحف اژانید هتیطعا - دعب نمو لبق نم رمألا هلل : لثم .
 (ضوذحم هيلإ فاضلا نأل مضلا ىلع تينب بسحو دعبو لبق) .

 : ةظرحلب

 حتفب) بّسخحو (نیسلا نيكستب) بسح نيب رمألا طلتخيام اًريثك
 قبس امل اّقفو برعتو ىفك اهانعم نيسلا نيكستب بسحو . (نيسلا

 . هحرش
 : لثم دعو َردق ىأ بس لعفلا نم ةقتشم ىهف (نيسلا حتفب) بّسح امأ
 ىلع ىأ) ةرهاقلا ةنيدل ىلحنا تيقوتلا بمسح رصعلا ةالصل نذؤملا نأ

 . ةيفرظلا ىلع ةبوصنم ٌبّسح نوكتو (هباسحو ةّدع ساسأ
 طرشب ثينأتلا ثنؤملا هيلإ فاضلا نم ركذملا فاضملا بستكي دق ( د)

 هيلإ فاضملا ىلع ءاقبإلاو فاضلا فذح ناکمالا ىف نوكي نأ
 ةا

 بستكا ركذم مسا وهو هبش) ... ةرابع لك ىه ةلمجلا هبش : لثم
 . (ةلمجلا : هيلإ فاضملا نم ثينأتلا

 ثيتأتلا بستكا ركذم مسا وهو ضعب) هعباصأ ضعب تّعطف : لثم
 . (هعباصأ : هيلإ فاضملا نم



 — اب

 : نونلا فاضلا نم نيونتلا فذح (ه)

 هنأل دراش نم نیونتلا فذح) لابلا ٌدراش ٌضيرملا : راش ضیرلا : لغم

 . (لابلا ىلإ فيضأ
 . اًملاس ركذم عمج وأ ىنثم ناك اذإ فاضملا نم نونلا فذحت -

 (نيترازو اهلصأ قرازو) ةيجراخلاو ةيلخادلا قرازو ىلإ تبهذ : لثم
 ةمالاع انه واولاو نوسردم اهلصأ وسّردم) تاللا وسّردم رضح
 .:(فلأ اهدعب بکتال اذلو اًريمص تسیلو عفر

 : هيلإ فاضملا - ۳

 . اًريمض وأ اًرهاظ اًمسا اما نوكي هيلإ فاضلا (1)

 نوكيو ةفرعم ةداع نوكي هنإف اًرهاظ اًمسا هيلإ فاضملا ناك اذإ (ب)

 . ارورج امئاد

 رورج هيلإ فاضم : نیسدنهلا) : نيسدنهملا ةنيدم ىف ُتمقأ : لثم

 . (لاس رکذم عمج هنأل ءايلاب
 : ةركن هيلإ فاضلا عقي دقو

 - ةافوتسم ريغ تابلط لبقت نل - ةنيدم ءانيم ىلع ةنيفسلا تسر : لفه

 هيلإ فاضملا ىلع لحدت «لا» فيرعتلا ةادأ ناف هفيرعت ديرأ اذإو

 : لوقنف (فاضملا ىلع سيلو)
 ريغ تابلطلا لبقت نل - ةنيدملا ءانيم ىلع ةنيفسلا تسر

 اذإ ريغ ةملك ىلإ «لا» ةفاضإب عئاش ًاطحخ كانهو) . ةافوتسملا

 . (ةافوتسم ريغلا تابلطلا لبقت نل ًاطخ لاقيف ةفاضم تناك



 و

 ترعیو فاضلاب الصتم نوکی هناف اًريمض هيلإ فاضلا ناك اذإ جو

 . رج لحم ىف

 ىف حتفلا ىلع ینیم لصتم ریمض : فاکلا) كباتك تذخأ : لثم

 . (هيلإ فاضم رج لحم
 . (ىلاتلا لصفلا ىف رئامضلا ةسارد دنع كلذ حرش یأیسو)
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 : ةحوتفم ءاي تبتك « ىلا هرخا مسا ىلإ ملکتلا ءاي تفيضأ اذإ ( در

 . (ىنتم) یادی : ادي - یاوس : ىوس : لفم

 5 ا و ی نیو
ب مغدت ملکتلا ءاي نإف « ءاي مسالا رخا ناک اذإ اما

 بتکتو اه

 . ةدلشم ةحوتفم ءاي

 . (عمج) ىسردم : نیسردم - ىئماحم : ىماحملا : لثم

 : رورجا مسالل عباتلا

 . رورجم مسال اًعبات ناك اذإ اًرورجم اًضيأ مسالا نوكي

 . لدبلا - ديكوتلا - فطعلا - تعنلا : یه اهحرش قبس ا عباوتلاو

 . ةنيدملا نع ةديعب ةيرق ىف فيصلا انيضق : لثم_تعنلا
 . (رورجم مسال عبات تعن هلال ةرسكلاب رورجم : ةديعب)
 . اهتالجمو ةيسردملا ةفاحصلاب تبجعأ : لثم فطعلا

 . (ةفاحصلا وهو رورجم مسا ىلع فوطعم هنأل ةرسكلاب رورم تالج)

 . هسفن دئاقلا عم تملکت : لثم ديكوتلا

 (دئاقلا وهو رورجم مسال دیکوت هنأل ةرسکلاب رورچ : سفن)
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 لداع كيخاب تررم : لثم لدبلا .

 (كيخأوهو رورچ مسال لدب هنأل ةرسکلاب رورجم : لداع) .
 فرصلا نم عونملا

 اک . ةرسکلاب رجي نأ ريسكتلا عمجو درفلا مسالا نم لک ىف لصألا - ١
 ةدرجم تناك اذإ (نيونتلا» اهرخآ قحلی نأ ءامسألا هذه ىف لصألا نأ

 . ةفاضالاو «لا» نم

 «لا» نم درجلا برعملا مسالا رخآ ىف اهب قطني ةنكاس نون نيونتلاو

 ةفاضإ عم نيتحتفو . عفرلا ةلاح ىف نيتمض مسرت امنإو بتكتال یهو ةفاضإلاو

 فلا ةفاضإ مدع ةظحالم عم) رجلا ةلاح ىف نيترسكو « بصنلا ةلاح ف فلأ
 ثينأتلا ءات وأ . ءادتبا وأ ادتبم لثم ةزمه هرخآ مسالا ناك اذإ بصنلا ةلاح ىف
 نكاس فرح اهقبسي ةزمه هرخآ مسالا ناك اذإ اما . (ةاتف لثم ةطوبرملا

 . ىدب - ءزج) لثم بصنلا ةلاح ىف فلأ فاضيف

 . لجرب تررم - ًالجر تيأر - لجر َءاج : لثم
 . ةاتفب تررم - ةاتف تيأر - ةاتف تءاج

 . نفسب تررم - اًئفس تيأر - نه ترا
 قحلیال (ریسکت عج وا ةدرفم) ازش كانه تقاسلا ةدعاقلل افالخ ۲

 لا نم ةدرجم تناك اذإ ةرسکلا نم الدب ةحتفلاب رجتو نیونتلا اهرخا

 . فرصلا نم عونملاب ُءامألا هذه یمستو ةفاضالاو
 . اًمسا وأ ةفص وأ اًملع نوکی فرصلا نم عونملا - ۳

 : فرصلا نم ملعلا عني (أ)

 . (اهب موتخ ريغ مأ ءاتلاب اًموتخم ناكأ ءاوس) اگنوم ناك اذإ -
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 - دادغب - بنيز - داعس - ةيواعم - ةكم - ةجيدخ - ةمطاف : لغم

 . قشمد

 - رصم - دنه لثم طسولا نكاس اًيئالث ثنؤملا ملعلا ناك اذإف

 . هفرص زاجو فرصلا نم هعنم زاج « دعر

 اًيمجعأ ناك اذإ -

 - طارقس - بوقعي - نويلبا - سيسمر - مهاربإ : لغم

 . سيردإ

 لثم فرص طسولا نكاس اًيئالث ىمجعألا ملعلا ناك اذإف

 . مافو طولو حون

 . اًيجزم ابیکرت اًيكرم ناک اذإ -

 . تومرضح - كرويوين - كبلعب - ديعسروب : لثم

 . نونو فلأ هرخآ ىف اديزم ناك اذإ -

 . نافع - ناندع - ناميلس - ناغع - ناوؤم : لفم

 . لعفلا نزو ىلع ناك اذإ -

 . برغي - ديزي - دمحأ : لغم

 ف

 . احجم - حرف - لحژ - رم : لفم
 : فرصلا نم ةفصلا علمت (ب)

 . ىلغف هتنؤمو نالْعَق نزو ىلع تناك اذإ -

 . ناعبش - ناعوج - نابضغ - ناركس - ناشطع : لقم

 . لعْفأ نزو لغ تناک انزع



5 

 - قبسأ - لضفأ - رثكأ - ربكأ - دوسآ - رمحأ - رضحا : لغم
 نفخ

 . لعَم وأ لاعف نزو ىلع ةرشعلا ىلإ دحاولا نم تغيص اذإ -

ES Eيي كاسب  
 . رشعم

 . ىرخأ عمج هاو ةملك -

 : فرصلا نم مسالا عنمي (ج)

 - لعافأ نزو ىلع ىأ) عومجلا ىهتنم ةغيص نزو ىلع ناك اذإ -

 . (ليلاعف - لعاوف - ليعافم - لعافم - لئاعف - ليعافأ
 - حيتافم - سرادم - لئاسر - ديشانأ - لضافأ : لشم

 . ريفاصع - عراوش

 ةروصقملا ثينأتلا فلأب اًموتخم ناك ام لک اًقلطم فرصلا نم عني ( د)

 , اًمسا مأ ةفص ما اًملع ناكأ ءاوس ةدودملا ثينأتلا فلأب وأ
 . عمج ىلع لد مأ درفم ىلع لدأ ءاوسو

 - ىركذ - ىملس - ىعوج - ىشطع - ىوجن - یولس : لثم

 . (ةروصقملا ثينأتلا فلأب موتخم) ىرشب - ىلبح
 - ءارحص - ءانسح - ءارج - ءارضخ - ءارهز - ءايركز
 . ءارعش - ءاقدصأ

 . (ةدودمملا ثينأتلا فلاب موتخم)

 فلأب ةموتخم ةملكلا نوكت نأ فرصلا نم عنملل طرتشي هنأ ظحاليو
 | و ةروصقم فلأب ةموتخغ ةملكلا تناك اذإف . ةدودمملا وأ ةروصقملا ثينأتلا
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 فرصت اهنإف (ىعدتسمو - ىهلمو - ىتف لثم) ثينأتلل فلألا هذه نكت .

 ءادتبا) لثم ةيلصأ اهتزمه تناكو ةدودمم فلأب ةموتخم ةملكلا تناك اذإ « كلذك

 فرصلا نم عنمتال اهنإف (ءامسو ءانب لثم) واو وأ ءاي نع ةبلقنم ةزمه وأ (ءاشنإو .

 لا نم ارم ناك اذإ ةحتفلاب زجیو نونیال فرصلا نم عونملا - ؛

 ةفاضإلاو .
 بعش - نامیلسب تررم - ابنع هللا یضر ةشئاع ىلإ ةيواعم بتک : لثم
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 ةيرقبع تارق - ديزيو دمحا عم تلباقت - لساب بعش ٌديعسروب

 ناعبش تيبأ ال - ةيبرعلا رصم ةيروهمج ةعاذإ ىلإ تعمتسا - مع

 عراوش ىف ترس - ٌربكأ هللا - ینم قبسأب تسل - ناعوج یراجو

 = مهرعش ىف اوددج ٌةارعش نم م - ٌنسرادم تعشنأ - ةحيسف
 . ءاحيف قئادح ترزو ءابدج ًءارحص نم تجرح

 لئابقو اًبوعش مانلعَجو» - هابنم ّنسحاب اوّيحف ةيحعب مث اذإو»
 ممايأ نم ةف رفس ىلع نإ اف مکنم ناک نمف» - (اوفراعتل

 نإ لاو سال | ثیقاوب ىه لق ةلهألا نع كنولأسي - هر

 ميهاربإ ىلإ انيحوأو هدعب نم نییبنلاو ۱ ,حون ىلإ انيحوأ اک كيلإ اًنيَحوُأ

 ٍسنويو _بويأو ٍيسيعو طابسألاو بو _بوقعيو قحساو _ليعامسإو

 . رز قواد انتآر قامیلسو ًفوراهو
 « هيلع «لا» تلخدو رج عقوم ىف اًعقاو فرصلا نم عونملا ناك اذإ امأ - ه

 . ةرسکلاب رجب هناف ٠ فیضا اذإ وأ

 رورج : «لبانقلا» ودعلا مقاوم ىلع لبانقلا تافذاق تضقنا : لثم

 . فاضم هنأل ةرسكلاب رورجم .عقاوم . هيلع تلخد «لا» نأل ةرسكلاب



 برعلا مسالا نع ةماع تاظحالم

 ةماعلا تاظحاللا ضعب لياميف درون برعلا مسالا نع مالکلا ماتخ ىف

 . هنع

 افصو ىناثلا مسالا ناكو ناتركن ناما وأ ةفرعم امهالك نامسا یلاتت اذإ - ١

 . همكح ذخأي ىلاتلابو لوألل اًمعن اًمئاد نوكي ىناثلا مسالا نإف « لوألل

 يلج رب ثررم - الضاف الجر تیر - لضافلا لجرلا ءاج : لثم

 , لضاف
 نوكي ىناثلا مسالا ناف ةفرعم امهيناثو ةركن امو ناكو ناسا ىلاتت اذإ - ۲

 . اًرورجم هيلإ افاضم
 . بلاطلا باتك تذخأ : لثم

 « لعف امهقبسي ملو « ةركن امهيناثو ةفرعم امهوأ ناكو ناسا لات اذإ - ۳

 . اًريخ ىناثلاو ًادتبم نوكي لوألا مسالا نإف

 . روت ملعلا : لثم

 ةركن مسا امهنم الك نأل اًرظن زييفلاو لاحلا نيب ةقرفتلا قدنام اًريثك - 6

 توکت لاحلا نأ ساس ىلع لاحلا ىلع فرعتلا نكمي هنأ الإ . بوصنم
 . لعفلا ثودح تقو هب لوعفلا وأ لعافلا ةئيه ىلع لدت ةركن اًمصو ةداع

 (لاح : اًيفاص) ایفاص ءالا تبرش : لغم

 نم هلبقام نايبل ْنِم ىنعم اًئمضتم تاذ مسا ةداع نوكيف زييقلا امأ

 . لامجإ

 . (زيبمت : اًسفن) اًسفن دمحم باط : لثم



 . وذ - وف - مح - خأ - بأ : ىه ةسمخلا ءامسألا - ه

 نوكت نأ طرشب ءايلاب رجتو فلألاب بصنتو واولاب عفرت ءامسألا هذهو -

 الو ةانثم ريغ ىأ) ةدرفم نوكت نأو ملكتملا ءاي ريغ ىلإ ةفاضم

 . (ةعومج

 . لام ىذب تررم - كابأ تيآر - كوخأ ًءاج : لفم

 . ةرهاظلا تاكرحلاب تبرعأ ةفاضم نكت مل اذإف -

 . برعلا عيمجل أ برع لك : لفم
 . ءايلا لبقام ىلع ةردقم تاكرحب تبرعأ ملكتملا ءايل تفیضأ اذإو -

 یایلاو : ءايلا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم ًادتبم : بآ) ميرك ىبأ : لفم

 عوفرم ربخ : ميرك - هيلإ فاضم رج لحم ىف ىنبم لصتم ريمض

 . (ةمضلاب

 . عمجلا وأ ینثلا بارعإ تبرعأ تعمج وأ تينث اذإو -
 . ءابالا سلجم عمتجا - لضف اَوَذ كيوخأ نإ : لثم

 : ةسمخلا ءامسألا نع ةماعلا تامولعلا ضعب لياميفو

 ناويألاو . ءابآ هعمجو نيوبأو ناوبأ هتينثتو ءابلا حتفب ( یار هل تأ

 ايو تب ايو . ةمومعلاک بألا ردصم ةّوبألاو . مالاو بألا امه ٠

 . ءايلا لحم ءاتلا امهيف تلح ءادنلا ىف ناتغل تب

 لثم ءاخآ هعمجو نیوحأو ناوحتأ هتينثت و ءءاخلا حتفب ( او هلصأ : خأ

 لمعتسي ام رثكأو « ةوخإ ىلعو ناوخ| ىلع اًضيأ عمجيو .ءابآ ٠
 . ةدالولا ىف ةوخإلاو ءاقدصألا ىف ناوشالا
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 . ءامحأ هعجو نيومحو ناومخ هتينثو . ملا حتفب (وّمح» هلصا : مح

 . جوزلا مآ ةامحلاو

0 9 ۳۹ 5 ۳ ۰ ۳ 

 . هاوفا هعمجو یوفو اوف هتينثتو - ءاطا ابنم تصقن (هّوف» هلصا : وف
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 سنج مسا ىلإ افاضم الإ ین ای الو بحاص هانعمو («ىّوذ» هلصا : وذ

 تاذ هثنژمو ةفصلا ىلإ الو ريمضلا ىلإ فاضي الو (لام وذ لثم)
 ووذ رک ذملل هعمج و ثنوملل یتاوذو . رک ذملل یوذو اًوذ هتينثتو

 8 تاوذ ثنؤمللو ىوذو

صنم نامز فرظ وهف ةليل تاذو موي تاذو ةرم تاذ امأو
 . ةحتفلاب بو



 تب ٩٩٩

 فاثلال حفلا

 یا مسالا

 ١ - ةلمجلا ىف هعقوم ريغتب هرخآ لكش ريغتيال ىذلا وه ّىنبملا مسالا .
  - ۲یهو ةينامث ةينبملا ءامسألا :

 وكامضلا :.

 ةراشإلا ءامسأ .

 ةلوصوملا ءامسألا .

 طرشلا ءامسأ .

 ماهفتسالا ءامسأ .

 نم ةبكرملا دادعألا ١١ ىلإ  ۱٩ادع ام) ۱۲(.

 فورظلا نم بکز امو فورظلا ضعب .

 لاعفألا ءامسأ .

  - ۳ةلاح ینبم مسا لك مزليو . فورحلا هبشي اهمظعمو نّرتتال ةينبملا ءاهسّألا
 رسكلا وأ مضلا وأ حتفلا وأ نوكسلا نم ريغتتال ةدحاو .

 - مك - ْنم - انأ - ىذلا : لثم نوكسلا ىلع ینییام ءامسألا نمف .

 - ناعْرَس - فیک - نی - تن : لتم حتفلا ىلع ىنييام .

 - ثیح - نک : لثم مضلا لع یییام .

 - سس - ءالوه - وذه : لثم رسکلا ىلع ینیام .



 - ٩٩۳ تب

£ 
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 عفر لحم ف نوكت نکلو (اهرخا لکش ىف رييغت نود یا افاح ىلع یقبت

 . اهعقوم هبلطتیام بسحب رج وأ بصن وأ

 : ةظوحلم

 . اًمئاد اًمزال ءانب ةينبلا ءامسألا ۲ دنبلا ف ركذ

 ف هعوقو ببسب اًضراع ءانب ىنبيف ةبيعم عضاوم ىف برعلا مسالا عقي دقو

 . عضاولا هذه

 : یه عضاولا هه و

 . هب عفریام ىلع ینیو . ةدوصقم ةرکن وأ ادرفم اّملع ناك اذإ یدانلا ( أ )

 . نودلاخای - عئاباي - ذمحای : لثم

 . هب بصنیام ىلع ینبیو . اًفاضم نكي مل اذإ (سنجلل ةيفانلا ال» مسا (ب)

 . هللاب الإ ةوقالو لوحال : لثم
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 ىلع ةينبم نوكت «نودو لّواو بشحو ريغو دعبو لبق» : تاملكلا (ج)

 . هيلإ فاضملا فذح اذإ عفرلا
 و 5 3

 . لبق نم باتکلا اذه لثم تیارام : لثم
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۳ 

 : رمضلا - ۱

 . بلاغ وأ بطاخ وأ ملکتم ىلع لدي تیم مسا

 : ماسقا ةثالث ریمضلاو

 . رتتسم - لصتم - لصفنم

 : ةلصفلا رئامضلا - ۲

 . قطنلاب تلقتسا ام یه ةلصفللا رئامضلا

 : نامسق ةلصفنلا رئامضلاو

 لعاف وأ ربخ و ًادتبم عفر لحم ىف نوکتو ةلصفنم عفر رثامض (1)

 : یهو . لعاف بئان ۳1

 . نحن - انأ : ملکتملل

TET 
 . نم - مُه - امه - یه = وه : بئاغلل

 دم عفر لحن ن نوکسلا لع ینم لصفتم ريمض + از عا : لم
 . ( لعاف عفر لحم ىف حتفلا ىلع ىنبم لصفنم ریمض : وه ) وه ماق
 . ( لعاف بئان عفر لحم ىف لصفنم ريمض : نحن ) نحن الإ ًافاكي مل

 : یهو هب لوعفم بصن لحم ىف برعتو ةلصفنم بصن رئامض (ب)
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 . نهايإ - مهايإ - امهایز - اَماّيِإ - هاي : بئاغلل
 لحم ىف حتفلا ىلع ىنبم لصفنم ریمض : َكايإر . نیعتسن َكايإو دبعن َكاَيِإ : لثم

 : ةلصتملا رئامضلا - ۳

 : ماسقأ ةثالث ةلصتلا رثامضلا
£ 8 0 1 
 اهتاوخاو ناكب وا لعفلاب ةلصتم امئاد نوكتو « ةلصتم عفر رئامض (۱)

 :یهو

 - امتسرد - تسرد - تسرد ار : لثم لعافلا ءات

 . نتسرد - متسرد

 زااتسرف :؛ لقه وانت

 ارا ك ةر اسرتي شعبه حاضر لف نينالا قلا ت
 . اوسردا - نوسردي - اوسرد : لثم ةعامجلا واو -

 . یسردا - نيسردت : لثم ةبطاخا ءاپ -

 نسردا - نسردپ - نسرد : لثم ةوسنلا نون -

 : اهرکذ قباسلا ةلصتملا عفرلا رئامضو

£ 

 . لعاف عفر لحم ىف ةينبم نوكتو . لعفلاب لصتت نأ ام -
 £ و ۶ و ۶

 ریمض ءاتلاو - ىنبم ضام لعف ارق : تارق) فحصلا تارق : لغم

 . (لعاف عفر لحم ىف مضلا ىلع ینبم لصتم

£ 

 . (لعاف لصتم ريمض فلالاو
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 ريمض نونلاو - ینبم ضام لعف حجت : نخجن) نحن تابلاطلا

 . (لعاف عفر لحم ىف حتفلا ىلع ینبم لصتم

 ؛ ناك مسا عفر لحم ىف ةينبم نوکتو اهتاوخأو ناکب لصتت وأ -
 ريمض ءاتلاو صقان ضام لعف : متثك) «سانلل تجرخأ ةمأ ٌريخ مثك» : لغم

 بوصنم ناك ربخ : رخ - ناك مسا عفر لحم ىف ىنبم لصتم

 . (ةحتفلاب

 ىف لصتم ريمض واولاو صقان ضام لعف : اونوك) ةدحاو ادي اونوك

 . (ةحتفلاب بوصنم ناك ربخ : ادي - ناك مسا عفر لحم

 : یهو اهناوخأو نإب وأ لعفلاب ةلصتم نوكتو : ةلصتم بصن رئامض (ب)

 . ینرکش : لثم ملکتلا ءاي

 . انرکش : لثم ان

 - مركش - اکرکش - كركش - َكَّركش : لثم بطاخلا فاك

 . نکر کش
 . نهرکش - امُهَرکش - اھّرکش - هّركش : لثم بئاغلا ءاه

 : ةروک ذلا ةلصتملا بصللا رئامضو

 . هب لوعفم بصن لحم ىف ةينبم نوکتو لعفلاب لصتت نأ اما -

 ینبم ضام لعف رصاح : هورصاح) هورصاحو ودعلا وحن دونجلا مدقت : لثم

 ىف لصتم ريمض ءافاو « لعاف عفر لحم ىف لصتم ريمض واولاو

 . هب لوعفم بصن لحم
 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف ٌربت) : ان ةينطولا ديشانألا
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 نوکسلا ىلع ینبم لصتم ريمض انو « یه هريدقت رتتسم ريمض

 (هب لوعفم بصن لحم ىف

 . نا مسا بصن لحم ىف ةينبم نوکتو اهتاوخاو ناب لصتت وأ -
 اتم نتف ماهر متو دیک ر فرض الإ هنر وجوه 2 لكن

 ی و سرت ]یاری لغ ن لا لغ ی
 ۱ . (مضلاب عوفرم

 : یهو رجلا فرحب وا مسالاب ةلصتم نوکتو : ةلصتم رج رئامض (ج)

 . ىلاتك : لثم ملکتلا ءاي

 . انباتك : لثم ان

 - مکیاتک - امکباتک كباتك - قلباتک : لثم بطاحا فاك

02 
 نهباتك - مهباتك - امهباتك - اهباتك - هباتك : لثم بئاغلا ءاه

 : ةروكذملا رجلا رئامضو

 . هل فاضم رج لح قف ةينبم نوکتو مسالاب ليما نأ ام -
 مضلا ىلع ینبم لصتم ريمض ءاهلا : ةدئاوف) ةدئاوف هل ملعلا : لثم

 . (هيلإ فاضم رج لحم ىف
 . رج لحم ىف ةينبم نوكتو رجلا فرحب لصتت وأ -

 ىنبم ريمض فاكلاو رج فرح ْنِم : كلتم) كنم ملقلا تذخأ : لثم

 . (رج لحم ىف حتفلا ىلع
 : ةرعسلا رئامضلا - ٤

 . اهب ظفلت ةرهاظ ةروص اه تسيل ام یه ةرتتسلا رثامضلا

 . اژاوج ةرتتسم رئامضو اًبوجو ةرتتسم رثامض : ناعون ةرتتسلا رثامضلاو



 بم ۱٩۷ -

 . ابوجو اّرتتسم ریمضلا نوکیو

 . بطاخلا دحاولل رمألا لعف ىف -

 رتتسم ریمص لعافلاو نوکسلا ىلع ینبم رمأ لعف : ٌبتكا) ٌبتكا : لثم

 انلق ادلو . هزاربإ زوحيال ريمضلا اذهو . نئآ هریدقت اًبوجو
 . ریمضلل دبکوت «تنأ» نوکت تنآ بتکا

 وأ ةزمه لاب ءودبلا وأ « دحاولا باطخ ءاتب ءودبلا ع راضلا لعف ىف -

 لاب

 ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : رکشت) ٌركشت : لغم

 . (تنأ ةريدقت اًبوجو رتتسم

 رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : قفاوأ) : قفاوآ

 (انأ هريدقت اًبوجو

 ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : بتکن) : ٌبتكن

 . (نحن هريدقت اًبوجو رتتسم

 . رهاظلا مسالا هلع لحي نأ حصي ىذلا وهف اًراوج رتتسملا ريمضلا امأ (ب)
 ا ا و راو ليلا ترول
 عراضلا لعفلاو ىضاملا لعفلا نم لك ىف اًراوج اّرتتسم ريمضلا نوكيو

 . ةبئاغلا وأ بئاغلا ىلإ دنسلا

 رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ىنبم ضام لعف : ماق) ماق لجرلا : لثم

 . (وه هريدقت اًراوج

 ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : قرشت) قرشت سمشلا

 (ىه هریدقت اًراوج رتتسم
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 : ةظوحلم

 ةلمجلا تأدب اذإ ةصاخ « اًرتتسم اریمض اهتاوخأو ناك مسا نوکی ام اًريثك

 3 امتارحأ ىدحإ ۲ ناکب هدعب قو ًادتبمب

 صقان ضام لعف سيل - ةمضلاب عوفرم ًادتبم : ٌحاجنلا) الهس سيل حاجنلا : لثم

 د الهس - وه هریدقت رتتسم ریمض اهمساو « حتفلا ىلع ینبم ناك تاوحأ نم

 لحم ىف اهربخو اهمساو سيل صقانلا لعفلا نم ةلمجلاو - بوصنم سیل ربخ

 . (حاجنلا ًادتبلا ربخ عفر

 : ریمضلا دیکوت - ۵

 . اهظفل ديعأ ةلصفتلا رثامضلا دیکوت دیرآ اذإ (۱)

 . نیعتسن كايإ كايإ - محرلا روفغلا وه وه : لثم
 . ةلصفنلا عفرلا رثامضب دكؤتف ةرتتسلاو ةلصتلا رثامضلا امآ (ب)

 . بجاولاب انأ تمق : اهدیکوت بجاولاب تمق : لثم

 . ةذفانلا تنأ حتفا : اهدیکوت ةذفانلا ختفا

 ةملكب وأ سفن ةملكب ةرتتسلاو ةلصتلا عفرلا رئامض دیکوت دیرآ اذإ (ج)
 . ةلصفنملا عفرلا رئامضب الوأ اهديكوت بجو « نيع
 . ةذفانلا كنيع تنأ حتفأ - بجاولاب ىسفن انأ تمق : لثم

 الك وأ الک» تاملكب ةرتتسملا وأ ةلصتملا عفرلا رئامض ديكوت ديرأ اذإ ( د)

 . ةلصفنم رئامضب اهديكوت طرتشي الف ؛عيمج وأ لک وأ

 . امهاتلک اتملکت ناتديسلاو امهالک ارضح نالجرلا : لثم

 . ةعيبطلا رارسآ فاشتکا (مهُعيمج وأ) مهلك نولواحي ءاملعلا
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 : ریمضلا ىلع فطعلا - ؟

 : لصفللا ريمضلا ىلع لصفنملا ریمضلا فطعی ( أ )

 . عاتجالا نارضحتس وهو تنآ - ىأرلا ىف ناقفتم تنأو انآ : لغم

 . لصفنلا ريمضلا ىلع رهاظلا مسالا فطعی (ب)

 . نومهافتم مهناریجو مه : لثم

 رتتسلا ريمضلا ىلع وأ لصتم عفر ريمض ىلع رهاظلا مسالا فطع اذإ (ج)
 . رخآ لصاف یأب وأ لصفنم ريمضب امهنيب لصفي نأ بجو

 . قيرغلا ذاقنإل ىقيدصو انأ تعرش : لفم

 ريغ نم فطعلا زاح لصتم بصن ريمض ىلع رهاظلا مسالا فطع اذإ ( در

 . لصاف

 . قيرطلا نوربعي هءاقدصأو هر : لغم

 اقرح) راجلا ةداعإ نسحي لصتم رج ريمض ىلع رهاظلا مسالا فطع اذإ مهر

 . فوطعلا عم (اًمسا وأ

 . هليمز عمو هعم تثدحت - هيخّأبو هب ٌُتررم : لم

 : رئامضلا نع ةماع تاظحالب

 عمح الإ لمعتست ال (ةوسنلا نون» و (ةعامجلا واود و نهد و «مُه» رئامضلا - ١

 . لقاعلا

 . لعفلل ثينأتلا ءات ةفاضإ عم «یه» ريمضلا لقاعلا ريغ عمجل لمعتسیو

 . باحسلا قوف قلحت ىهو تارئاطلا تعفترا : لثم



 ا

 . تاباغلا ىف ةلّيِفلا شيعت : لغم

 نون لعفلا نيبو امهنيب طسوتي نأ بجو لعفلاب «ملکتلا ءاي» تلصتا اذإ - ۲
 . رسكلا نم لعفلا ىقت اهنأل كلذب تیمسو . «ةياقولا نون» ىمست

 O عن رکود یرک دا ل
 . ینورکشا - یننورکشی-- ینورکش

 ةياقولا نون طسوت زاج اهتاوخآ یدح) وأ ناب «ملکشلا ءاي» تلصتا اذإ -

 . تيل ىف ریثک وهو

 . حجنأ یتتیلو لئافتم ىننإ : لشم
 . ةياقولا نون طسوت بجو ْنعو ْنِم رجلا ىفرحب (ملکتلا ءاي» تلصتا اذإ -

 . ىّنع نزحلا بهذ ىم برتقأ امل : لغم

 ىف اًمئاد نوكي لوألا ريمضلا نإف مولعملل ىنبم لعفب ناريمض لصتا اذإ - ۳
 . هب لوعفم بصن لحم ىف ىناثلا ريمضلاو لعاف عفر لحم

 ءافاو لعاف عفر لحم ىف مضلا ىلع ىنبم لصتم ريمض : ءاتلا) ُهباق : لثم
 . (هب لوعفم بصن لحم ىف مضلا ىلع ىنبم لصتم ريمض

 لعفلاب «بئاغلا ءاه» وأ «بطاخلا فاک» وأ «ملکتلا ءاي» رئامضلا تلصتا اذإ - ٤

 رئامضلا هذه تلصتا اذإو . هب لوعفم بصن لحم ى اًمئاد نوكت اهنإف
 . هيلإ فاضم رج لحم ىف اًمئاد نوكت اهنإف مسالاب

 نون نونلاو حتفلا ىلع ینبم ضام لعف رس : ینّرس) كات نرس : لثم
 : كّحاجُن - هب لوعفم بصن لحم ىف ىنبم لصتم ريمض ءايلاو ةياقولا

 حتفلا ىلع ىنبم لصتم ريمض فاكلاو ةمضلاب عوفرم لعاف خاج
 . (هيلإ فاضم رج لحم ىف
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 ةراشالا مسا

 ١ - هيلإ ةراشالاب نّيعم ىلع لدي ئنبم مسا ةراشالا مسا .

  )۱( -۲یه ةراشالا ءامسأ :

 ةقنولا ةدرفملل : هتو هذو ىذ - رک ذلا درفملل : اذ

 . ثنؤملا ىنثملل : نات - رك ذلا ىنثملل : ناذ

 . ناكملل : انه - ثنؤملاو ركذملا عمجلل : ءالوأ

 مسا مدق « ةماع ةفصب ةراشإلا وأ بيرقلا ىلإ ةراشإلا ديرأ اذإو (ب)

 ىلإ ةراشإلا ءامسأ نوكت كلذ ىلعو . هيبنتلا ءاه ىمست (ءاه» ةراشالا

 : یه (ةماع ةفصب ةراشالا ءامسأ وآ) بیرقلا

 . ةئنؤملا ةدرفملل : هذه - ركذملا درفملل : اذه

 . ثنؤملا ىنثملل : ناتاه - ركذملا یتثملل : ناذه

 . ثنولاو ركذملا عمجل : ءالؤه

 . بيرقلا ناكملل انهه وأ) انه اه

 رخآ ىف ماللابو فاكلاب وأ فاكلاب یتا ديعبلا ىلإ ة راشإلا ديرأ اذإ امأ یج)

 نم اه عضوم الو باطخ فرح فاكلا ىمستو ةراشإلا مسا

 . بارعالا

 : یه دیعبلا ىلإ ةراشالا ءامسأو

 . ةثثؤملا ةدرفملل : كلت - رکذلا درفملل : كلذو كاذ

 . (لامعتسالا الیلق امهو) ىنثملل : كناتو كناذ



 تب ۷۳۲

 . ثنؤملاو رکذلا عمجل : كلو

 5 ديعبلا ناكملل : كلانهو كاته

 بارعإ نابرعم امهف (ناتاهو ناذه» ادع اميف) ةينبم ءامسأ ة راشإلا ءامسأ - ۳

 . (ینثلا

 لحم ىف ةينبم اهنآ ىلع برعت اهناف « رييغت نود ةراشالا ءامسأ رخآ ءاقب عمو

 لحم ىف رسكلا ىلع ىنبم ةراشإ مسا : هذه) ةيبرعلا ةِغللا ةسّردم هذه : لثم

 فاضم : ةغللا - ةمضلاب عوفرم ًادتبلا ربخ : ٌةسّردم - . ًادتبم عفر

 . (قرسکلاب رورج هيلإ فاضملل تعن ةيبرعلا - ةرسكلاب رورجم هيلإ

 ىلع لاب نرتقملا مسالا برعأ «لا»ب نرتقأ مسا ةراشإلا مسا دعب عقو اذإ - 4

 . همكح ذخأي ىلاتلابو ةراشإلا مسال لدب هنأ

 عقر لحم ىف نوكسلا ىلع ىنبم ةراشإ مسا : اذه) دمتم ٌبلاطلا اذه : لغم

 ريح : هتم - ةمضلاب عوفرم ةراشإلا مسال لدب : ٌبلاطلا - أدتبم

 . (ةمضلاب عوفرم أدتبملا
 ءاعلاو نوكسلا ىلع ىنبم ضام لعف : تأرف) نيتصقلا نيتاه تأرق

 لوحفم ةراشإ مسا نيتاه - لعاف عفر لحم ىف مضلا ىلع ىنبم ريمض

 مساال لدب : نيتصقلا - ینثلا بارعإ برعم هنأل ءايلاب بوصنم هب

 . (ءایلاب بوصنم ةراشالا
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 : ةظوحلم

 وأ «هذه» ةثئؤملا ةدرفملل ةراشالا مساب لقعیال ام عمج ىلإ راشي ( ار
 . كفلوأ ةلمكب وأ ءالّوه ةملكب هيلإ راشي املقو «كلت»

 . ةحيسف نيدايملا كلتو ةيلاع ینابلا هله : لغم

 نإف بطاخلا اهدعب ركذو باطخلا فاك ةراشالا مساب تلصتا اذإ (ب)

 . عمجلاو ةينثتلاو دارفالا ف بطاخملا قباطت فاكلا

 - یقیدصای ديفم باتكلا امكلذ - ٌدمحماي ديفم باتكلا كلذ : لغم

 . قادیسای ديفم باتكلا ٌنكلذ - ىناقدصأ اي ديفم باتكلا مكلذ

 .... لثم ىنعمب «اذك» لوقنف «اذ» ةراشإلا مسا ىلع هيبشتلا فاك لخدت (ج)

 . (هلثم ىأ) اذك هاخأ تملعو الضاف اًيلع تملع : لثم

 . اذك ىلع هيبنتلا ءاه لحدت دقو -

 : «تلشرع اذكهأ» لثم

 . اهرخا ىف فاکلاو ماللاب قوي دقو -

 . كلذك هاخأ تملعو الضاف ایلع ٌتملع : لب

 لوصولا مسالا

 ةلص یمست هدعب ةلمج ةطساوب نيعم ىلع لدي ینبم مسا لصولا مسالا - ١

 ورا

 : یه ةلوصولا ءامسألا - ۲

 . حجن یذلا رضح : لفه ٠ (ركذملا درفملل» یذلا -



- ۱۲6 - 

 تقوفت یتلا ةبلاطلا تشفوک : لثم (ةثنؤملا ةدرفملل) یتلا -

 . قدنفلاب اماقأ ناذللا رفاس : لغم (ركذملا ىنشملل) ناذللا -

 . اتحجن روضحلا ىلع اتبظاو ناتللا : لثم (ثنؤملا ىنثملل) ناتللا -

 . مهلامعأب نوهابتي نيذلا بحأال : لثم «القعلا روكذلا عمجل) نيذلا -

 . نملكت تاللا تاديسلا تنسحأ : لثم (ثانإلا عمجل) یاللاو قاللا -

 . (اًعمج وأ ینثم وأ اًدرفم - اگنژم وأ اًركذم لقاعلل) ْنَم -

 س اتماق نم تءاج - اماق ْنَم ءاج - تماق نم تءاج - ماق ْنَم ءاج : لثم

 . نمق نم تءاج - اوماق نم ءاج

 . (اًعمج وأ ىنثم وأ اًدرفم - اًننّوم وأ اًركذم لقاعلا ريغل) ام -

 تبتكام وأ . نيتصق نم تبتکام وأ . ةصق نم تبتکام ىنبجعأ : لثم

 . صصق نم

 بارعإ نابرعم امهف ناتللاو ناذللا ادع اميف) ةينبم ءامسأ ةلوصولا ءامسألا - ۳

 ىف ةينبم نوكت ىهف « رييغت نود ةلوصوملا ءامسألا رخآ ءاقب عمو . (ىنثملا

 . ةلمجلا ىف اهعقوم بسحب رج وأ بصن وأ عفر لحم

 لحم ىف حتفلا ىلع ىنبم لوصوم مسا : نيذلا) اوحجن نيذلا ءفوك : لشم

 واو لعافلاو حجت لعفلا نم ةيلعف ةلمج : اوحجن - لعاف بئان عفر

 . (لوصوملا ةلص ةلمجلاو ةعامجلا

 لح ینبم لوصوم مسا : یتلا) ةعرسم انبناجب ریست یتلا ةرايسلا نإ : لثم

 لعق نم ةيلعف ةلمج : ریست - نإ: مسال لدب بصن لع ىف نوکسلا

 . (لوصولا ةلص « لعافو



— ۱۲۵ 

 : نوکت لوصولا ةلص - 4

 . ةقباسلا ةلثمألا ىف ا ةيلعف ةلمج )١(

 . قاقدصأ مه نيذلا رضح : لتم ةيمسا ةلج وأ (ب)
 . كمامأ ىتلا ةحوللا ىلإ رظنا : لثم افرظ وأ (ج)

 . ةقيدحلا ىف ىتلا راهزألا تفطق : لثم اًرورجمو اًراج وأ ( د)

 لمتشت نأ ةيمسا ةلمج وأ ةيلعف ةلمج نوكت ىتلا لوصوملا ةلص ىف طرتشيو -

 اده ىمسيو . ددعلاو عونلا ىف هقباطيو لوصولاب اهطبري ريمض ىلع

 . (دئاعلا) ريمضلا

 نون ىلع لوصوملا ةلص لمتشت) نملكت ىتاللا تاديسلا تنسحأ : لغم

 . (ددعلاو عونلا ىف لوصوملا قباطي ريمض یهو ةوسنلا

 . مالكلا قايس نم مهف اذإ دئاعلا فذح زوجيو

 : (مهتًافاك نيذلا ىأ) تأافاک نیذلا ءاج : لثم

 لاثلا ىف اک بصن لحم ىف الصتم اًريمض دئاعلا ناك اذإ كلذ رتکیو

 . قباسلا

 فوذح لعف « اًرورجمو اًراج وأ افرظ نوكت ىتلا لوصولا ةلص ىف ردقيو -
 اهريدقتو ةقيدحلا ىف ىتلا راهزألا تفطق لثم) هرفتسا» هريدقت اًبوجو

 . (ةقيدحلا ىف ترقتسا ىتلا راهزألا

 : ةظوحلم

 عمجل لمعتست «قاللاو قاللاو نيذلا» ةلوصوملا ءامسألا نأ ظحالي (۱)

 . ءام» و (ىتلا» نالوصوملا نامسالا لقاعلا ريغ عمجل لمعتسيو . لقاعلا



 ۲٩ ت

 . تالاقم نم تبتکام تأرق - اهتبتک یتلا تالاقلا تأرق : لثم

 مسالا اهتاكم عضوی نأ نكمأ اذإ الوصوم اًمسا (ّأ» ةملك عقت دق (ب)

 . ةبرعم ةلاحخلا هذه ىف نوكتو . عامو وأ نم لوصولا

 (ةمضلاب عوفرم لعاف لوصوم مسا : ّىأ) ةبجاو ىّدأ ّىأ ىنبجعي : لثم

 طرشلا مسا

 . ةيناثلل طرش ىلوألا نیتلمج نيب طبري ّىنبم مسا طرشلا مسا - ١

 : یه طرشلا ءامسأ - ۲

 . ىأ - امفيك - امئيح -ىنأ - امنيأ - ںیآ -لايأ - امهم - ىتم - ام - نم

 ءامسأ برعت « رييغت نود اهرخآ ءاقب عمو . «ّىأ ادعام» ةينبم طرشلا ءامسأ - ۳

 . ةلمجلا ىف اهعقوم بسحب طرشلا

 عفر لحم ىف نوكسلا ىلع ىنبم طرش مسا : ْنم) دصحي عرزي نم : لفم

 . (أدتبم

 : ةظوحلم

 . عراضلا لعفلا مزج ةسارد دنع ليصفتلاب طرشلا ءامسأ حرش قيس

 ماهفتسالا مسا
 . ام ءىش نع لاوسلل لمعتسي ىنبم مسا ماهفتسالا مسا - ١

 : ىه ماهفتسالا ءامسأ - ؟

 . أ - فيك - مک - َنْيَأ - ىتم ام - نم



- ۱۲۷ - 

 ‹ رييغت نود اهرخآ ءاقب عم یهو « ةينبم ءامسأ (ىأ ادعام» ماهفتسالا ءامسأ - ۳

 . مالکلا ىف اهعقوم بسحب برعت

 . رج فرح اهقبسي نأ زوجیو . مالکلا لوأ ىف ماهفتسالا ءامسأ قأتو

 ىف نوکسلا ىلع ىنبم ماهفتسا مسا : ْنَم) ؟كيلإ نینانفلا ٌبحأ نم : لثم

 . (أدتبم عفر لحم
 ماهفتسا مسا ۶ - رج فرح ءابلا : مكب) باتكلا اذه تيرتشا مکب

 . (رج لحم ىف نوكسلا ىلع ىنبم

 | : ةظوحلم

 نمض ماهفتسالا تا ةسارد دنع لیصفتلاب ماهفتس الا ءامسأ حرش قابس

 فلا امالا

 ةبكرملا دادعألا

 (۱۲ ادعام ۱۹ ىلإ ١١ نمد

 اهیئزجب حتفلا ىلع ةينبم ءامسأ (۱۲ ادعام» ١9 ىلإ ١١ نم ةبكرملا دادعألا ١-

 . زييقلا حرش دنع اهنع مالكلا قبس دقو

 اهعقوم بسحب برعت - حتفلا ىلع ایم اهرخآ ءاقب عم - دادعألا هذهو - ۲

 . ةلمحلا ىف

 حتفلا ىلع ىنبم بكرم ددع : ّرشع ةعبرأ) اًبلاط ّرشع ةعبرأ ءاج : لفم

 . (فحتفلاب بوصنم زييت : اًيلاط - لعاف عفر لحم ىف
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 ةينبلا فورظلا ضعب

 فورظلا نم بکژامو
 مسالا باب ىف فورظلا ةسارد قبس دقو . ةبرعم فورظلا عیمج نأ لصألا - ١

 ا

 : یه فورظلا هذهو . ةينبم فورظ ضعب كانه نأ الإ

 . مت - َنْيأ - اذإ - دا - الا سما - تیح

 زا لع ےس وا فر تقی اهل تک تر شا 4 افق

 . (هیف لوعفم بصن لحم ىف

 . ميم نركب فورظلا نم بک رام ناف كلذک -۲

 . نيب نيب « زاهن ليل : لثم
 : ةظ وحلم

 ىلإ فاضتو دوکسلا ىلع ةينم نوکتو نامزلا نم یضم ام ىلع لدت «ذإ»

 . دمحم ماق ذإ كتنج : لثم . ةلمج

 نامزلا ىلع ةلادلا تاملکلا قحلتام اًريثكو نوت اهنإف ةلمج ىلإ فضت مل ادإو

 . ذیمویو ذيتقوو ذهتيح لوقنف .. حلا مويو تقوو نيح لتم

 لاعفألا ءامسأ

 ١ - هتامالع لبقتالو لعفلا ىنعمب لمعتست ةيببم ءامسأ لاعفألا ءامسأ .

  - ۲ماسقأ ةثالث اهنمر تيح نم لاعفألا ءامسأ مسقنت :

 )١( اهمهأو . ىضاملا لعفلا ىنعم ىلع لدت یهو ةيضام لاعفأ ءامسأ :

 . (عُّرَس ىأ) َناَعْرَس - (قرتفا ىأ) ناتش - (َتْعَب یار تاهّيه



۱۷۹ - 

 : اهمهأو عراضلا لعفلا ینعم ىلع لدت یهو ةعراضم لاعفأ ءامسأ (ب)

 (عجوتآ ىأ هال - صجضتا یآ) فآ

 . (یفکی یار طق - (بجعتیآ) یو

 : اهمهأو . رمألا لعف ینعم ىلع لدت یهو رمآ لاعفأ ءامسأ (ج)

 . (عرسا ىأ) ایه - (بجتسا ىأ) نیما - مَ ىأ) یا
 . (ذخ ىأ) كاه - (لبقأ ىأ) يح - (تکسا ىأ) هص

 دخ ىأ) كئود - (مرلا ىأ) كيلع

 غاصي نأ نكمي هنإف افنآ ةروكذملا ةلجترملا لاعفألا ءامسأ ىلإ ةفاضالابو

 . مات فرصتم ىثالث لعف لك نم «لاعف» نزو ىلع رمأ لعف مسا

 . (عمسا ىنعمب) عامس (عفدا ىنعمب) .عافد (رذحا ینععر راذخ : لثم

 1 عمجلاو ىنئملاو درفملل ةدحاو ةروصب لمعتستو ةينبم ءامسأ لاعفالا مارس - ۳

 اذإ الإ . لاجرلا اه ةالصلا ىلع ّیحو لجرلا اهي ةالصلا ىلع ّىح لوقنف

 اهناف (... حلا كاهو كنودو كيلع : لثم) باطخلا فاکب ةلصتم تناك

 اًعوضوم ماهو كبساني اًعوضوم َكاه : لوقنف « بطاحلا بسانب اب فرصتت

E 

 بصنت وأ العاف عفرتف هنع بونت ىذلا لعفلا لمع سفنب لاعفا ءامسأ موقت - ٤

 . (حاجنلا ىف مال دعب ىأ) ,حاجنلا ىف ُلمألا ٌتابيه : لثم

 . حتفلا ىلع ىنبم ضام لعف مسا : تابيه



 : لثم

۱۳ 

 ةمضلاب عوفرم تاپیه لعفلا مسال لعاف : لشل

 (عالصلا ىلع لبقآ ىأ) ةالصلا ىلع يح :

 ریض لعافلاو حتفلا ىلع ىنبم لبقآ ىنعمب رمآ لعف مسا : ىح
 لا هريدقت رتتسم

 رورجمو راج : ةالصلا ىلع

 . تسألا رذحا ىأ) سلا راذح : 4 0

 تنأ هريدقت رتتسم ريمض لعافلاو رسكلا ىلع ىنبم لعف مسا : راذح

 . ةحتفلاب بوصنم راذح لعفلا مسال هب لوعفم : سال
١ 

 . (ىفكيف نیپینج تفرص ىأ) طقف نيبينج تفرص

 . لعاف ءاتلاو ضام لعف فرص : تفرص
 . ىنثم هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نيييتح

 ىنيم ىفكي ینعع عراضم لعف مسا طق - فطع فرح ءافلا : طقف

 . وه هريدقت رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع
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 : هنع ةماعلا تاظحاللا ضعب لياميف درون ینبلا مسالا نع مالکلا ماتخ ىف

 رسکلا وأ مضلا وأ حتفلا وأ نوکسلا نم ةدحاو ةلاح ینبم مسا لک رخآ مزلي - ۱

 بسحب رج وأ بصن وأ عفر لحم ىف ینبلا مسالا نوکیو . رييغت نود ىقبت

 . هعضوم هبلطتيام

 لحم ىف رسكلا ىلع ىنبم ةراشا مسا : ءالّوه) لاجرلا ِءالؤه رضح : لفم
 . (ةمضلاب عوفرم ةراشإلا مسال ّلدب : لاجرلا - لعاف عفر

 لحم ىف رسكلا ىلع ىنبم ةراشا مسا : ءالّوه) لاجرلا ءالؤه ٌتيأر

 . (ةحتفلاب بوصنم ةراشالا مسال لدب : لاجرلا . هب لوعفُم بصن

 لحم ىف رسكلا ىلع ىنبم ةراشإ مسا : ءالؤه) لاجرلا ِءالؤهب ثررم
 . ةرسكلاب رورجم ةراشالا مسال لدب : لاجرلا - رج

 ىف اکر اًضراع ءانب اًينبم برعملا مسالا ناك اذإو : نّونتال ةينبلا ءامسألا - ۲

 . نوني ال هنإف ١١( مقر ةحفصلاب اهيلإ راشملا تالاحلا

 . (ٌدمحماي سيلو) ٌدمحماي : لثم
 . (رادلا ىف ًالجر ال سيلو) رادلا ىف ّلجر ال

 . (دعبو سيلو) ُدعبو ةبيط ةيحت
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 فاثلا بالا
 لعفلا

 بارعال او ءانبلا ثیح نم
 . صاخ نمز ىف ءیش ثودح ىلع لدت ةملك لک وه لعفلا

 . رمأ - عراضم - ضام : ىلإ هعوقو نمزو هفیرصت ثيح نم لعفلا مسقنیو

 دعاوقب صاخلا باتکلا نم یناثلا ءزجلا ىف لعفلا فیرصت ةسارد متتسو)
 (فرصلا

 . برعمو ینبم : نيمسق مسقني لعفلا ناف « وحنلا دعاوق ثيح نم امآ

 لعفلاف . مالکلا ىف هعضو ريغتب هرخآ لکش ریغتی ال یذلا وه ینبلا لعفلاو -

 اذإف . مالکلا ىف عقو اهيأ هرخآ لکش ريغتي ال « ضام لعف وهو َبَتك
 لظي ٌبتك لعفلا نإف «ةلاسر ديز ٌبتك ام» وأ «ةلاسر ديز ٌبتكو انلق
 ۱ . حتفلا اًمئاد هرخآ

 . مالکلا ىف هعضو ریغتب هرخآ لکش ریغتی یذلا وهف برعلا لعفلا امآ -

 ىف هعقوم بسحب هرخآ لکش ريغتي عراضم لعف وهو «بتکی» لعفلاف
 هرخآ نوکیو . «ةلاسر ديز ٌبتکی» انلق اذإ ةمضلا هرخآ نوکیف - مالکلا

 مل انلق اذ] نوکسلا هرخآ نوکیو . «ةلاسر ديز ِبتکینل» انلق اذإ ةحتفلا

 . (ةلاسر دیز ٍبتکی

 عراضلا لعفلا امأ . نيينبم اًمئاد نانوکی رمألا لعفو یضالا لعفلاو « اذه
 دیکوتلا نون وأ ةوسنلا نونب لصتا اذ الا اًبرعم توكي نآ هيف لصألاف
 . ةرشابلا
 . لیصفتلاب مدقت ام حرش یی امیفو



7 ۳۳ 

 لوألا لّصفلا
 لاصفالا نم قبلا

 : وه لاعفألا نم ىببلا

 . یضالا لعفلا - ۱

 . رمألا لعف - ۲

 . ةرشابلا دیکوتلا نون وأ ةوسنلا نون هب تلصتا اذإ عراضلا لعفلا - ۳

 هؤانبو یضالا لعفلا - ۱

 .اّقلطم یضالا لعفلا ىن

 : ىلع اّینبم یضالا لعفلا نوکیو

 اذإ كلذو . (اًئكاس نوکی لعفلل ريخألا فرحلا نأ ىأل : نوکسلا - ۱

 : هب تلصتا
 -امقرکش - تْركش - ترکش - تْركش : لثم لعافلا ءات -

 . نترکش - متركش
 . انرکش : لثم نیلعافلا ان -

 . نرکش : لثم ةوسللا نون -

 تلصتا اذا كلذو(اّمومضم نوکی لعفلل ريخألا فرا نأ ىأ) : مضلا - ۲

 : هب

 8 اورکش : لثم ةعامحا واو -
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 تلصتا اذإ كلذو (اًحوتفم نوکی لعفلل ريخألا فرحا نأ یآ) : حتفلا - ۳
 : هب

 . اتركش - اًركش - تّرکش لثم نينثألا فلآ وأ ثينأتلا ءات -
 فاك - اپ - ملكتملا ءاي) ةلصتملا بصنلا رئامض نم ريمض -

 . (بئاغلا ءاه - باطخا

 - نکر کش - مركش - ار کش - كّركش - انرکش - ىنّركش : لغم

 . نهرکش - مهركش - اههرکش - اهركش - هّرکش

 هؤانبو رمألا لعف - ۲

 . اًقلطم رمألا لعف ىنيي

 : ىلع بم رمألا لعف نوکیو
 هب تلصتا اذإ وأ ءىش هب لصتي لو رخآلا حيحص ناك اذإ : نوكسلا - ١

 . ةوسنلا نون

 نرکشا - ركشا : لفم

 . دیکوتلا نون هب تلصتا اذإ : حتفلا - ۲

 . ٌنّرکشا : لفه
 . ةبطاخما اي وأ ةعامجلا واو وأ نینئالا فلآ هب تلصتا اذإ : نونلا فذح - ۳

 . یرکشا - اورکشا - ارکشا : لثم

 . رخآلا لتعم ناك اذإ : ةلعلا فرح فذح - 4

 (ىلاعت اهلصأو رضحأ ىأ) َلاعت - مرا - فعا - ّضرا : لثم



 - ۱۳و -

 : ,ةظوحلم

 . رخآلا لتعم ناك اذإ ةلعلا فرح فذح ىلع ىنبي رمألا لعف نأ ظحالي

 ءراسو « ناك لثم) رخآلا لبق التعمو رخآلا حيحص لعفلا ناك اذإ امأ

 هو نك لوقتف . نوكسلا ىلع رمألا ىف ىنيي هنإف (... حما دافتساو عاطأو
 . كفتساو عطأو

 "ذا « نينكاسلا ءاقتلال اًعنم (لعفلا رخآ لبق عقاولا) ةلعلا فرح فذحيو

 نيعلاو ءايلا نانکاس ىقتلا املف . يطأ وه رمألا ىف الثم عاطأ لعف نأ لصألا
 . عطا هظفل راصف ءایلا تفذح

 دوعت ءايلا ناف نینکاسلا ءاقتلا ىلاتلاب عتتماو الثم دیکوتلا نونب لصتا اذإو
 . يطا لوقف

 هؤانبو عراضلا لعفلا - ۳

 نوکی الو . (هحرش قّأیس اک اًبرعم نوكي نأ عراضلا لعفلا ف لصألا

 . ةرشابلا ديكوتلا نون وأ ةوسللا نون هب تلصتا اذإ الإ ايتبم عراضلا لعفلا

 : ىلع عراضلا ینییو
 . ةوسنلا نون هب تلصتا اذا : نوکسلا - ١

 . نركشي نه : لثم
 . ارشابم الاصتا ديكو تلا نون هب تلصتا اذإ : حعفلا - ۲

 . نرکشیل : لغم

 فلأ ىلإ اسم ناك نأ اًرشابم الاصتا ديكوتلا نونب لعفلا لصتب مل اذإ
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 ىف اًبرعم ناك ةوسنلا نون وأ ةبطاخلا ءاي وأ ةعامجلا واو وأ نينثالا

 هلاصتال ةريخألا ةلاحلا ىف نوكسلا ىلع اًينبمو « ىلوألا ثالثلا تالاحلا

 . ةوسنلا نونب

 لعفلا) ملاظلا نرصتت ال - ملاظلا ُنرّصنت ال - ملاظلا ٌنارصنت ال : لفم
 فلأ ىلإ هدانسال برعم هنكلو ديكوتلا نونب لصتم ةلثمألا هذه ىف عراضملا

 . (ةبطاخلا ءايو ةعامجلا واوو نينثالا

 ینبم وهو ديكوتلا نونب لصتم عراضملا لعفلا) ملاظلا نارصتت ال : لغم
 نون نيب فلأ تديز دق هنأ ظحاليو « ةوسنلا نون ىلإ هدانسال حتفلا ىلع

 . (امهنيب قيرفتلل ديكوتلا نونو ةوسدلا
 : ةظوحلم

 ةحضوملا طورشلاب رمألا رخآ وأ عراضملا رخخآ قحلت نون ديكوتلا نون
 : ناعون ىهو « لعب

 . نبتکا - ٌنبتكتل : لثم ةحوتفم ةددشم نوكتو : ةليقث نون -

 . نبتکا - نبتکتل : لثم ةنكاس نوکتو : ةفيفخ نون -

 مالب الصتمو مسفلل اًباوج ناك اذإ نونلاب عراضلا دیکوت بجيو (۱)

 . (نمركأل وأ) رئافلا ٌنمركأل هللاو: لغم مسقلا
 لمشي بلطلاو) بلط ىلع لد اذإ نونلاب عراضملا ديكوت زوجيو (ب)

 . (ماهفتسالاو ىبنلاو رمألا
 . نورداقلا نقيل وأ نورداقلا ٌقفنيل : لثم

 . ٌنَحدمت ال وأ هبرجت یتح اًءرما خدمت ال
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 . یارلا اذه ىلع نقناوتا وأ ؟ یأرلا اذه لع قفاوتأ

 . اهركذ قباسلا تالاحلا ادع اميف عراضملا ديكوت عنتعو (ج)

 . حابص لك سمشلا قرشت : لثم

 . بلط ىلع هتلالدل رمالا لعف دیکوت زوجي (د)

 . (نعیطأ وأ) كيدلاو ّنعيطأ وأ كيدلاو عطأ : لغم

 . دیکوتلا نونب دک ی ال یضالا لعفلا (ه)



— - 

 قالا لّصفلا
 لاهفألا نم برعلا

 نون وأ ةوسنلا نونب لصتي ۸ ىذلا عراضملا لعفلا وه لاعفألا نم برعملا

 . ةرشابملا ديكوتلا

 . موزج - بوصنم - عوفرم : ىلإ برعلا ع راضملا لعفلا مسقنيو

 عراضملا لعفلا عفر - ١

 ١ - مرج فرح وأ بصن فرح هقبسي مل اذإ اًعوفرم ع راضلا لعفلا نوكي .

 : یه عراضملا لعفلا عفر ةمالع - ۲

 وه - ٌبتكت تنأ - ُبتكن نحن - تک انأ لثم : ةمضلا (ا)
 . بتکت یه - ٌبتكي

 . ةسمخلا لاعفالا نم لعفلا ناك اذإ نونلا توبث ةمضلا نع بونیو (ب)

 واو وأ نينثالا فلأ هب تلصتا عراضم لك : ىه ةسمخلا لاعفألاو

 - نولعفت - نولعفي - نالعفت - نالعفي) ةبطاخلا ءاي وأ ةعامجلا

 . (نيلعفت

 تن - نوبتكي مه - نوبتكت متنَأ - نابتکی امه - نابتكت اتنا : لٹم
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 : ةظوحلم

 ةمضب عفر « ءايلاب وأ واولاب وأ فلألاب رح آلا لتعم عراضلا لعفلا ناك اذإ

 . هرخآ ىلع قردقم

 . فلألا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم فلألاب رحألا لتعم : یقسی : لطم

 . واولا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم واولاب رخآلا لتعم : ومسي

 . ءايلا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم ءايلاب رخآلا لتعم : ىمري

 عراضلا لعفلا بصن - ۲

 . بصنلا فورح دحأ هقبس اذإ عراضلا لعفلا بصني - ۱

 ؛ یه عراضلا لعفلا بصن ةمالع - ۲

 . ٌبتكي نل - بكن نل - ٌبتكت نل - ٌبتكأ نل لثم : ةحتفلا (۱)
 : ةسمخلا لاعفألا نم لعفلا ناك اذإ نونلا فذح ةحتفلا نع بونیو(ب)

 نل = اوبنكي نل - اوبتكت نل - ابتكي نل - ابتكت نل : لثم

 : یه بصنلا فورح - ۳

 - ةيببسلا ءاف - دوحجلا مال- ليلعتلا مال - ْنذِإ - یک - ْنل - نأ

 . ىتح

 : اهم لكل زجوم حرش لی اميفو

 عراضملا لعفلا عم لوؤت نأ نكمي ابآ ةيردصملا ىنعمو (ةيردصملا) :أ

 . ردصمب اهدعب

 لعافلاو ةحعفلاب بوصنم عراضم لعف : ٌمدقتت) مدقتت نأ ینرسی : لفم



E 

 ىأ لعفلو ؛ نأ نم لوؤملا ردصملاو .تنأ هريدقت رتتسم ريمض

 ىنرسيل لعاف كُمّدقت .

 . (لبقتسملا ىف ىفنلل) : نل

 (ةحتفلاب بوصنم عراضم لعف : عيضي) بصتغملا قحلا ٌعيضي نل : لفم

 . (لیلعتلل) : یک
 فذحب بوصنم عراضم لعف : احجنت) احجنت یک اسردا : لثم

 . (نونلا

 . (اهلبق مالک باوج ىف نوکت) : نذِإ

 عراضم لعف : ٌمرکا) كيتآ لاق نمل باوج یهو كّمركأ نذإ : لم

 . (ةحتفلاب بوصنم

 . (یک ینعع) : لیلعتلا مال
 فذحب بوصنم عراضم لعف : اوشیعت) ءادعس اوشیعتل اولمعا : لثم

 . (نونلا

 . ىفنملا ناك لعفلاب قبو (راکنالا مال ىأ) : دوحجلا مال

 . (ةحتفلاب بوصنم عراضم لعف : و دج رمألاو وال نکا مل : لثم
 ةقوبسم نوكتو (اهدعب امل ببس اهلبق ام نآ ديفت ىهو) : ةيببسلا ءاف

 . (ماهفتسالاو ىبنلاو رمألا لمشي بلطلاو) بلط وأ ىفنب

 . (ثونلا فذحب بوصنم : اوزوفت) اوزوفتف ةدحاو ادي اونوك : لغم

 . (ليلعتلا 1 ةياغلل) :یتح

 عراضم لعف : لصت) هيلإ وبصت ام ىلإ لصت یتح دهاج : لثم
 . (ةحتفلاب بوصنم
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 : ةظوحلم

 . بصن فرحک اهلمع رمتسیو ةيفانلا الب ناز مغدت دق - ۱

 بصنو یردصم فرح نأ : ال ناکلا اذه داغی الأ هنم تبلط : لغم

 ةحتفلاب بوصنم عراضم لعف : ٌرداغي - یفن فرح الو

 الا نم لوولا ردصلاو - وه هریدقت رتتسم ريمض لعافلاو

 (بلط لعفل هب لوعفم لعافلاو لعفلاو

 هنإف ءايلاب وأ واولاب وأ فلألاب رخ لا لتعم عراضلا لعفلا ناك اذإ - ۲

 : بصني
 . ىرابتي نل - ىضري نل : لش اًقلَأ هرخآ ناك اذإ ةردقم ةحعفب -

 . ولعی نل - وكشي نل : لثم : اًواو هرخآ ناك اذإ ةرهاظ ةحتفب -

 . ىنبي نل - مري نل : لثم : ءاي هرخآ ناك اذإ ةرهاظ ةحعفب -

 عراضملا لعفلا مزج - ۳

 . مزجلا تاودأ نم ةادأ هقبس اذإ عراضملا لعفلا مزجب - ١

 : یه عراضملا لعفلا مزج ةمالع - ۲

 . بنكي م - بتكت مل - بكت مل - ُبتكأ مل : لثم : نوكسلا (1)
 : نوكسلا نع بونیو (ب)

 : ةسمخلا لاعفألا نم لعفلا ناك اذإ : نونلا فذح -

  ینکت م = اوبتكي ل - اوبكت مل - اهتكي مل = ابكت مل : لف
 . رحالا لتعم لعفلا ناك اذإ : ةلعلا فرح فذح

 ٠ مري ۸ - كلشي مل - ضرب مل : لفم
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 : نامسق عراضلا لعفلا مزج تاودآ - ۳

 . نيلعف مزجي مسق - ادحاو العف مزجي مسق

 : یه اًدحاو العف مزجت ىتلا تاودألا (۱ر

 . ةيهانلا ال - رمألا مال - اّمل - مل

 : اهنم لكل زجوم حرش یی امیفو

 . ىضاملا ىف هيفن ديفتو عراضلا لعفلا ىلع لخدت یمو : مل

 . (نوكسلاب موزجم عراضم لعف : ٌرضحي) دمحم رضحي مل : لغم

 . ملکتلا نمز ىلإ ىضاملا ىف هيفن ديفتو عراضملا ىلع لخدت یهو : املا

 موزجم عراضم لعف : اوسردن) : اوسردت املو ناحتمالا دعوم ءاج : لثم

 . نونلا فذحب

 . بلطلا ديفتو عراضلا ىلع لحدت یهو : رمألا مال

 موزحم عراضم لعف : قفنی) هانغ سم ىنغلا بحاص قفنیل : لثم
 . (نوکسلاب

 . ىلا دیفتو عراضلا ىلع لحدت یهو : ةيهانلاال

 فرح فذحب مورح عراضم لعف : نست) فورعلا نست ال : لثم
 . (ةلعلا

 : یه نیلعف مزجت ىتلا تاودالا (ب)

 ا ا ع ارا نر ايا ىلع اه - اغیح - ىنأ - اهيأ - نیا - ای - ىتم - امهم - ام - ْنَم - نا
£ 

 . ىا - امفيك
4 
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 لعف . نیلعف مرغ یهو ةمزاملا طرشلا تاوداب تاودالا هذه یمستو

 ...ظرتقلا :بارج و طرشلا

 هذه عيمج نأ اک . فرح ىهف «نإ» ادع اميف ءامسأ تاودألا هذه عيمجو

 . ةبرعم ىهف و ادع اميف ةينبم تاودألا

 : تاودالا هذه نم لكل زجوم حرش لی امیفو

 . مزاج طرش فرح» برعتو طرشلاب باوجلا طبرت یهو : نإ

 لمعت - نوکسلا ىلع ینبم مزاج طرش فرح : نا) خجنت لمعت نإ : لفم

 - تنا هریدقت رتتسم ريمض لعافلاو نوکسلاب موزجم طرشلا لعف

 هریدقت رتتسم ريمض لعافلاو نوکسلاب موزجم طرشلا باوج : جنت

 . (تنأ
 و : 1 ۳ 9 ۵

 هب لوعفم بصن لحم ىف وا « ادتبم عفر لحم ىف برعتو لقاعلل یهو : ْنْم
 . اهانعم ىلع اًعقاو اًيدعتم طرشلا لعف ناك اذإ

 لحم ىف نوكسلا ىلع ىنبم مزاج طرش مسا : ْنَم) ذصحي غرزب نم : لغم

 ريمض لعافلاو نوكسلاب موزجم طرشلا لعف : ٌعرزي - أدتبم عفر

 ربخ عفر لحم ىف لعافلاو لعفلا نم طرشلا ةلمجو وه هريدقت رتتسم

 هريدقت رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلاب موزجم طرشلا باوج : ذصحي - ًادعبملا

 . (وه
E 

 بصن لحم ىف وا « ادتبم عفر لحم ىف نابرعیو . لقاعلا ريغل امهو : امهمو ام

 امهانعم ىلع اًعقاو اًيدعتم طرشلا لعف ناك اذإ هب لوعفم .
0 ۳ 5 ù مو نإ ل 

 بصن لحم ىف ینیم مزاج طرش مسا : امهم) ةفرعم كذزي أرقت امهم ۷ لئم
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 طرشلا لعف : رقت - هانعم ىلع عقاو أرقت طرشلا لعف نأل هب لوعفم

 باوج : گذزی - تنأ هریدقت رتتسم ریمض لعافلاو نوکسلاب موز

 فاکلاو وه هریدقت رتتسم ريمض لعافلاو نوکسلاب موزجم طرشلا

 . هب لوعفم بصن لحم ىف ینبم ريمض
 (نامز فرظ) هيف لوعفم بصن لحم ىف نابرعتو . نامزلل امهو : نايأو یتم

 . طرشلا لغفل

 . فياصملا ىلإ سانلا ٌرفاسي فيصلا تّأی یتم : لثم
 هيف لوعفم بصن لحم ىف برعتو . ناکملل یهو : اغیحو ىنأو اهيأو نبأ

 . طرشلا لعفل (ناكم فرظ)

 . ضْرألا ُبصخت لينلا رجي اهيح - ةنينامطلا ْمعت نمألا ذسي اهيأ : لثم
 . لاح بصن لحم ىف برعتو لاحلل یهو : امفیک

 . كولماعي سانلا لماعت امفيك : لثم

 بسحب لاخلاو ناكملاو نامزلاو لقاعلا ريغلو لقاعلل حلصت ىهو : ّأ

 كاذب با E اذ هيو ر كس رن as فاضت 7

 تفيضأ اذإ اًقلطم الوعفمو « ناكم وأ نامز ىلإ تفيضأ اذإ هيف الوعفمو

 . لاا دیفی ام ىلإ تفیضا اذ] الاحو « ردصم لإ

 ناک نر تن لاو رک دین داوطلب :نرکع نأ هان لصالاو
 . ثنوملل ءاتلاب اهامعتسا زوجي هنأ الإ . اعمج وأ ىنثم وأ

REVE E ۹ ۱ًأدتبم يأ وأ یار اهدالب مدخت اهلمع ىف صلخت قارما ةيأ وار ةارما یا : لثم ۲ 2 و 3 ا ا ل  
 . (تاذ مسا ىلإ فیضا هنأل ةمضلاب عوفرم
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 بوصنم قلطم لوعفم : ّىَأ) هيلع كوركشي سانلا عفنت عفن ىا : ل
 . (ردصم ىلإ فيفا هنأل ةحئتفلاب

 : طرشلا لعف فذح -1

 . گلو ةيفانلا ال ىف ةمغدملا نإ دعب طرشلا لعف فذح زوجي

 . كوهركي الو ىنسحلاب سانلا لماع : لثم
 - مزاج طرش فرح نإ : الإ - فطع فرح واولا : الإو)

 - لماعت هريدقتو فوذحم طرشلا لعفو - ىفن فرح : ال

 لعاف واولاو نونلا فذحب موزجم عراضم لعف : كوهركي

 باوج ةلمجلاو . هب لوعفم بصن لحم ىف ینبم ريمض فاکلاو

 . (طرشلا

 : بلطلا باوج ىف عراضلا مرج - »

 موزج هنأ رنعیح ربتعيو « ىبنل وأ رمأل اوج عقو اذإ عراضلا مزجي دق
 . فوذحم طرشب

 ىف عقو هنأل نونلا فذحب موزجم كومرتحي) كومرتحي سانلا مرتحا : لثم

 . (كومرتحي سانلا مرتحت نإ : ريدقتلاو - رمألا باوج

 : عراضملا لعفلا مزج نع ةماع تاظحسالب

 . (هحرش قبس اک) ةلعلا فرح فذحب رخالا لتعلا عراضلا مزج ( !)

 . مری مل = ضرب مل - فعي ملا : لثم
 . نوکسلاب مزجي هنإف رخآلا لبق ام لتعمو رخآلا حيحص لعفلا ناك اذإو

 . نينكاسلا ءاقتلال اًمنم هرخآ لبق عقاولا ةلعلا فرح هنم فذحي هنأ ال
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 و داكي مو نوکی مل اهلصأو) « عطتسي مل - ذکی مل ء نكي مل : لفم
 . (نيكاسلا ءاقتلال اًعنم ةلعلا فرح فذح دقو «غعيطتسي ٠

 « نيلعف مزجت ىتلا طرشلا تاودآ دعب ناعراضم نالعف عقي نأ طرتشي ال (ب)
 ارهالک نوکی دق وا « اعراتطم رخ لاو ایضام نیلعفلا دحا نوکی دق لإ

 . نییضام

 . (هحرش قبس ا١ امهالك مزج « نیعراضم نالعفلا ناك اذإف -

 عراضلا لعفلا مزج « اًعراضم رخآلاو اًيضام نیلعفلا دحأ ناك ناو -

 . هورمع مقي ديز ًءاج نإ : لثم» مزج لحم ىف اًينبم ىضاملا لعفلا ىقبو

 متتسحأ نإ : لثم» مزج لحم ىف نالعفلا ین ؛ نييضام نالعفلا ناك نإو -

 طرش تاودأك لمعتست أو ل ىتمو امو ْنَم» تاملكلا نأ ظحالي (ج)

 . ماهفتسا تاودأو

 . تبرعم نوکتف یا ادع امیف) ةينبم نوکت نالا اتلک قو

 ةلمجلا لوأ ىف اًمئاد قأت اهناف طرش تاوداک ءاممألا هذه تلمعتسا اذإو

 . هحرش قبس ال اّقفو برعتو نيلعف مرجتو

 نأ زوجيو ةلمجلا لوأ ىف ىقأت ىهف ماهفتسا تاودأك تلمعتسا اذإ امأ

 برعتو اميلي ىذلا لعفلا ىلع اهل رثأ الو . رج فرح اهقبسي وأ ةفاضم نوكت
 ۱ . مالکلا قف اهعقوم بسح

 طرشلا بولسا نم لک حرش دنع لیصفتلاب مدقتام ةسارد قأتسو

 . سمانلا بابلا ىف ماهفتسالا بولسأو
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 ثلاشلا بالا

 . اهریغ عم ال] ینعم اف سیل ةملک لک وه فرثل

 . ةينبم اهلک و نيناغلا ىلع دیزتال یهو ةيبرعلا ةغللا ىف ةليلق فورحاو

 : ىلع ینیام اهنمف

 . مل - لب - مآ - وأ - ىف - يك - له - نل : لثم نوکسلا -
 . تيل - کل - نأ - نإ - مث : لثم حتفلا -

 50 : لثم مضلا -

 . ربا مال - ربا ءاب : لثم رسکلا -

 ىتلا تاملکلا ىلع اهرثأو « ةلمجلا ىف اهناکم بسحب فورحلا مسقت نكميو
 : قلا مسقتلا « اهدعب ىثأت
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 لوالا لصفلا

 : رجلا فورح - ۲

 واو - ماللا - فاکلا - ءابلا - ىف - ىلع - نَع - ىلإ - نم

 - ادع - المت - دم - دم - بر - یتح - مّسقلا ءات - مّسقلا

 بزواو - اشاخ

 یذلا مسالا نوکیو . اهدعب ىقأي یذلا مسالا رجت فورحلا هذه عيمجو

 . رورجا مسالا باب ىف اهحرش قباسلا رجلا تامالعب ارورج اهلي

 ٢ اهتاوخأو نإ :

  7 dE 0يا نكي 2

 ال - تيل - لعل - ناك - نیل - نا - نإ .

 اهسا یمسیو ًادتبلا بصنتف ربخلاو ًادتبلا ىلع لخدت فورحلا هذه عيمجو

 اهربخ یمسیو ربخلا عفرتو .

  - ۳ءادنلا فورح :

  Ga eو

 ابوصنم اميلي ىذلا مسالا نوكيو . ىدانملا لبق ىأت فورحلا هذه عيمجو

 لع ايب نوکیو « ةدوصقم ريغ ةرکن وأ فاضلاب اهیبش وأ افاضم ناك اذإ

 ةدوصقم ةركن وأ اّمَلَع ناك اذإ هب عفريام .
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 : ( الإ ر ءاضسالا فرح - ۽

 . ینثتسلا باب ىف هنع مالکلا قبس

 هنم ىنثسملل هعابتا زوجیو « اًبوصنم (الإ» دعب ءى یذلا مسالا نوکیو

 مالكلا ناك اذإ هعقوم بسحب برعیو «اّیفنم اًمات مالكلا ناك اذإ هبصن وأ

 . هنم ىنثتسمل | ركذي ملو اًيفنم

 : ةيعلا واو - ۵

 اًبوصنم اميلي ىذلا مسالا نوكيو . ةبحاصملا ىلع لدت «عم» ىنعمب واو یهو
 . هعم الوعفم هرابتعاب

 : ءادتبالا مال - <

 : لمر ابيلي یذلا مسالا بارعإ ىلع اه رث الو . مالکلا لوأ ىف میت یهو
 . كل ٌيصلخأل كرممل



 - قم

 فاثلا لصفلا

 لعفلا ىلع لخدت فورح

 1 : بصنلا فورح - ١

 - ةيبيسلا ءاف - دوحجلا مال - لیلعتلا مال - نذإ - یک - عَ .. نَا

 ان شن ترا ها ی قررا ني

 . ةسمخلا لاعفألا نم ناك اذإ نونلا فذحب اًبوصنم وأ  ةحتفلاب اًبوصنم

 : مرجلا فورح - ۲

 . نإ - ةيهانلا ال - رمألا مال - امل - غل
 اهیلی یذلا عراضلا لعفلا نوکیو . عراضلا لعفلا مزجت فورحلا هذه

 فذحب وأ « ةسمخلا لاعفألا نم ناك اذإ نونلا فذحب وأ « نوکسلاب اًموزجم

 . (نیلعف مزجت «نإ» أب اًملِع) . رخآلا لتعم ناك اذإ ةلعلا فرح

 : الو ام - ۳

 ىلع «ال» لخدتو . ىضاملا لعفلا ىلع ةداع «ام» لخدتو . یفن افرح امهو

 . امیملی ىذلا لعفلا بارعإ ىلع نيفرحلا نيذهل رثأ الو . عراضلا لعفلا

 :دق - £

 لعفلا ىلع تلخد اذإ ليلقتلاو « ىضاملا لعفلا ىلع تلحد اذإ ديكأتلا ديفتو

 . هبارعإ ثيح نم اميلي ىذلا لعفلا ىلع اهل رثأ الو . عراضملا

 : فوسو نیسلا - ه

 . عراضلا لعفلا يلع نافرلا ناذه لحديو

 ا الو . دیعبلا لبقتسلا فوس دیفتو . لا لیقتسلا نيسلا دیفتو

 . امهيلي یذلا لعفلا بارعا ىلع
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 ثلاثلا لّصفلا
 لعفلا ىلعو مسالا ىلع لخدت فورح

 : فطعلا فورح - ١

 . ىتح - لب - ال - کل - ما - وأ - م - ءافلا - واولا

 اهيلي ىذلا لعفلا وأ مسالل نوكيو نيلعف وأ نيمسا طسوتت فورحلا هذهو
 . بارعالا ثیح نم اهقبسي رىذلا لعفلا وأ مسالا مکح سفن

 : لهو ةزمها : ماهفتسالا افرح - ۲

 . ماهفتسالا تاودأ نم نافرحا ناذهو

 بارعإ ىلع امم رثأ الو لعفلا لبق وأ مسالا لبق مالکلا لوأ ىف ناكيجي امهو
 . امهنم الك لی ىذلا لعفلا وأ مسالا

 : لاحلا واو - ۳

 ةيمسا تناكأ ءاوس لاحلا ةلمج نيبو لاخلا بحاص نيب طبري فرح یهو

 لخدت الف تبثم عراضم لعفب ًادبت ىتلا ةيلعفلا ةلمجلا ادع امیف) ةيلعف ما

 . (لاحلا واو اهلع

 . لاح بصن لحم ىف لاحلا واو لت ىتلا ةلمجلا نوکتو

 : مسقلا مال - 4

 ادعام) ةيلعف مأ ةيمسا ةلمج ناكأ ءاوس مسقلا باوج ىلع لخدت یهو

 بابلا ف مسقلا بولسأ ةسارد دنع اهحرش قأيسو (ىفنملا مسقلا باوج
 سماح
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 نورا صوب س ةیاع تایمر

 . ةلمجلا ىف اهناکم بسحب اهتاميسقتو فورحلا عاونأ قبس اميف انحضو
 ضرغ نم راكأل مدختست ىتلا فورحلا ضعب نع ةماع تاظحالم لياميفو

 . عضوم نم راکا فو

 : ةزمفا

 : نوكت ةزمملا

 (ىدانملا) مسالا لبق قأتو بيرقلا ءادنل لمعتستو : ءادن فرح اما (1)

 ىلع اهل رثأ الو لعفلا ىلعو مسالا ىلع لخدتو : ماهفتسا فرح وأ (ب)

 , 11م لأسيو . امهارعإ
 . ةلداعملا «ما» اهدعب ىنأيو « نيئيش نم دحاو نع -

 ؟ ايفارغجلا مأ ميراتلا تسردأ - ؟ ةرايس مأ تبكر اًراطقأ : لغم
 : ةيفنملا وا ةتبثملا ةلمجلا نومضم نع -

 . ؟ ىخأ رت ملأ - ؟ ةصقلا هذه تأرقأ : لثم

 : ءابلا

 : یهو . ريمضلا ىلع وأ مسالا ىلع لخدتو : رج فرح اًمئاد نوكت ُءابلا
 : ةينآلا ضارغألا دحأ ىف لمعتستو . ةيلصأ اما (1)

 . لزتملاب ةرسألا عمتجت : لشه ةيناكملا ةيفرظلا -

 . نيكسلاب زبخلا تعطق : لف ةناعتسالا -



- ۱۵۳ - 

 . اشرف نیعبسب باتکلا تیرتشا : لغم ضیوعتلا -

 . دمحع تررم : لثم قاصتلالا -

 . انقح عيضي نل للاب : لغم مَسقلا -

 : ىف ةدئاز ءابلا قأتو . ةدئاز وأ (ب)

 + بيعي رفا ني لع سیل ربخ -
 . «ایلو لاب یفک» : لغم یفک لعاف -

 : ءاعلا

 : افرح وأ اریمض اما نوکت ءاتلا

 لحم ىف برعتو یضالا لعفلاا لصتتو «لعافلا ءات» ىمست ريمضلا ءاتلاو - ١

 . (ینبلا مسالا لصف ىف ابنع مالكلا قبس دقو) لعاف عفر

 . (لعاف ءاتلا) « يتبتك تنا « تبنک تنأ « تبتک انأ : لثم

 : نيهجو ىلع ىهف فرحلا ءاتلا امأ - ۲

 . طقف ةلالجلا ظفلب صتختو رج فرح یهو : مسقلا هات (أ)

 . حجانلا ٌنفاکال هلل ات : لثم

 : نیعون نم یهو : ثينأتلا ءات (ب)
 : نوکتو ةحوتفم ءات بتکتو « لعفلاب قحلت یتلا ثينأتلا ءات -

 . (ثأرق یه : لثم) ىضاملا رخا ىف ةنكاس

 (رفاست یه - رقت ىه : لثم) عراضملا لوأ ىف ةكرحتمو
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 . ةطوبرم ءات بتکتو « مسالا رخ اب قحلت ىتلا ثينأتلا ءات -
 . ةنبا : نبا - ةمّلعم : ملعم : لثم

 : فوسو نيسلا
 . هعوقو برقتو عراضملا ىلع نيسلا لخدتو -

 . اذغ كروزاس : لفم

 ديفتو عراضملا ىلع لخدتو . حتفلا ىلع ىنبم فرح ىهف فوس امأ -
 . ديعبلا ىنعملاو ريخأتلا

 . نيرهش دعب ةجيتنلا نلعت فّوَس : لثم
 : ءافلا

 : ءافلا نوكت

 مسالا ىلع لخدتو « بيقعتلا عم بيترتلا ديفتو : فطع فرح (أ)
 . لعفلا ىلع وأ
 فقوف سّراملا لخد - رتعف ركب وبأ ةفالخلا ىلوت : لثم

 . ذيمالتلا

 . هبصنتف عراضملا لعفلا ىلع لخدتو : (ةيببسلا ءاف) بصن فرح (ب)
 بلطب ةقوبسم نوكتو . اهدعب ال ببس اهلبق ام نأ ديفت یهو

 نت
 . مدنأف یعسلا ىف ترصقام - اوزوفتف ةدحاو ادي اونوک : لثم

 باوج ىلع اّبوجو لخدتو : طرشلا باوج ىف عقي ءادتبا فرح (ج)
 بولسأ ةسارد دنع اهحرش ىتأيس یتلا عضاولا ضعب ىف طرشلا
 . ىناثلا بابلا ىف طرشلا

E £ 8 

 . نيمأب سيلف رسلا یشفآ نم - هفيلح حاجنلاف دج نم : لثم
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 فاكلا :

 راز رعت دوا ذا مي تا

 ١ - یهو «باطخلا فاک» ىمست ريمضلا فاكلاو :

 - َكلباق : لثم) هب لوعفم بصن لحم ىف نوكتو لعفلاب لصتت ام -
 (كلباقي

 - (كلباتك اذه : لثم) هيلإ فاضم رج لحم ىف نوكتو مسالاب لصتت وأ

 ىهف فرحلا فاكلا امأ - ؟ :
 كالملاك ةضرمملا : لثم . هيبشتلا ديفتو : رج فرح امإ (أ) .

 دئاز باطخ فرح وأ (ب) :
 - كعلوأ - كلت - كلذ لثم : ةراشالا ءامسأ ىف .

 - كايإ : لثم : ةلصفنلا بصنلا رئامض ىف وأ .
 - لدیور - كنود : لثم : لاعفالا اسا ضعب ف وآ .

 ماللا :

 هجوآ ةعبرآ ىلع أت ماللا :

 :ثوكتو رج فرح (أ) , , ۱

 - ليلعتلا وأ كلملا ديفتو ةروسكم امإ .
 (كلملل) - «ضرألا ىف امو تاومسلا ىف ام هلل : لفم .

 (ليلعتلل) ملعتلل ةسردملا ىلإ ذيملتلا بهذي .

 - ىف اهحرش قأيسو) بجعتلا وأ ةلاغتسالل لمعتستو « ةحوتفم وأ
 (سماخلا بابلا .

 بجعل أي - قراسلا نم ةطرشالاب : لثم .



 - - ۱۵٩

 : نیهحو ىلع یهو . هبصنتف عراضلا ىلع لخدت بصن فرح (ب)
 . !یکا ینععو ةروسکم نوکتو لیلعتلا مال =

 . ءادعس ا وشیعتل اولمعا : لثم

 «نکی 0 وأ «ناک امو ب ةقوبسمو هروسکم نوکتو . دوححا مال -

 . «مط ٌَرفغيل هللا نكي ۸۱ : لثم

 لحخدتو بلطلا دیفتو ةروسکم نوکتو : (رمالا مال) مزج فرح (ج)
 . همزجتف عراضلا لعفلا ىلع

 . مهانغ نم نورداقلا قفنیل : لثم

 ۳ رثا الو . ديك اتا ديعتو ةحوتفم اًمئاد نوكتو : ديكأت فرح ( د)

 عضاوملا ىف اهب قؤيو . هيلع لخدت ىدلا لعفلا وأ مسالا بارعإ ىلع
 : ةيتالا

 اغلا ىلع لخدتو : ءادتبالا مال -

 بری نمک نإ ةر درره نم لها ا ل
 . ربخلا عضوم ىلإ رحأت نإ اهمسا ىلع وأ « نإ ربخ ىلع ةلخادلا ماللا -

 . (امناوخا نود) طقف نإ مسا ىلع وا ربخ ىلع لخدت یهو
 «بابلالا لول رپ كلذ ىف نإ» - «داصرملابل كبر نا» : لثم

 ةسارد دنع اهحرش یأیسور الول وأ ول باوج ىف ةعقاولا ماللا -
 : ساقا تالاق ظرشلا ولا
 ضيرملا ةلاح تّءاسل بيبطلا الول : لثم
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 ةسارد دنع اهحرش ىتأيسو) . مّسقلا باوج ىف ةعقاولا ماللا -
 . ماا بابلا ف مسقلا بولسأ

 . رصقلا ٌنيِقاعأل لاو : لفه

 : نوسلا

 . ائرح وأ اریمض اما نوکت نونلا

 یضالا لعفلا لا دنست یهو ةوسنلا نون یمست ریمضلا نونلاو س ٩

 عفر لحم ىف برعتو (نکاس اهلبقو) ةحوتفم نوکتو رمالاو ع راضلاو
 لعاف

 (نبهذا « نبهذی ءاسنلا « نبهذ ءاسنلا) : لثم

 . (لعاف عفر لحم ىف ینبم ريمض ةوسللا نون : نونلا)

 : ةجوا ةعيرا لع یهف فرا نوللا امآ - ۲

 ىلع لخدتو ةددشم ةلقث وأ ةنكاس ةفيفخ نوکنو : ديكوتلا نون ( أ )
 لصف ىف ةحضوملا عاضوألاو طورشلاب رمألا لعفو عراضملا لعفلا

 ۱ كيدلاو نميطا - 0م ۶

 (رمألا ىلع تلخد ةنكاس ةفيفخ نون

 5 (عراضملا ىلع تلخد ةددشم ةليقث نون)

 (فورحلا ضعبو لعفلا ىف) ملكتملا ءاي لبق ءىجتو : ةياقولا نون (ب)

 ىتنإ - ىنعمسا - ىنعمسي - ینعمم لثم
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 ىلع ةلالدلل رئامضلاب لصتت ةحوتفم ةددشم یهو : ثانالا نون (ج)

 : لثم ث ا ت

 . نهرکشا - ٌنهركشي - ٌنكر كش - ٌنييباتك - ٌركباتح

 : یهو ةدئازلا نونلا ( د)
 ةعامجلا واو وأ نينثالا فلأ ىلإ دنسأ اذإ عراضملا لعفلا قحلت 7

 ةادأ ۳ بصن فرح لعفلا قبس اذإ فذحتو . ةبطاخا ءاي 5

 . مرج

 نيبتكت - نوبتكت - نوبتكي - نابتکت - نابتكي : لفم
 ىبتكت مل - اوبتكي مل - ابتكي مل - اوبتكي نل - ابتكي نل

 (ناسدنهلا : لثم) ةروسكم نوکتو ىتثملا مسالا قحلت -

 (نوسدنهلا : لر تن نوكتو ماسلا ركذملا عمجلاو قحلت -

 : لثم افاضم عمجلا وأ ینثلا مسالا ناك اذإ فذعتو -

 ةرامعلا اسدنهم ءاج

 ىرابكلاو قّرطلا وسدنهم رضح

 : واولا

 . افرح وأ اًريمض اما نوكت واولا

 ع راضلاو یضالا لعفلاب لصتتو , (ةعامجلا واو) یمست ريمضلا واولا ك

 . لعاف عفر لحم ىف برعتو . رمألاو

 . (لعاف واولا) اوركشا - نوركشي - اوركش : لفم
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 : هجوأ ةعبرأ ىلع نوكتف فرحلا واولا امأ -۷ ۰

 فر تا لو سما یک لی تا د ار
 . لعفلا

 . ةقيدحلا ىلإ ابهذو دیعسو دمحأ رضح : لغم
 . نیهجو ىلع یهو : رج فرح (ب)

 لا ... كقح «كتايح «هللا» هب مسقلا لبق قأتو : مسقل واو -

 كئمركأل كّقحو : لثم

 . ةركنلا مسالا ىلع لخدتو . اهفذح دعب بر واو -

 . هلودس ىخرأ رحبلا جومك ليلو : لثم

 دنع ال للا مسالا نوكيو ةبحاصملا ديفتو : ةيعملا واو (ج)

۳2 
 . رجفلا غولطو تظقیتسا : لثم

 نوکتو . لاحلا ةلمج نيبو لاحلا بحاص نيب طبرتو : لاحلا واو ( دز

 . لاح بصن لحم ىف اهيلت ىتلا ةلمجلا

 . رفسلل دعتسي وهو هترز : لغم

 : ءابيلا

 . افرح وأ اًريمض اما نوكت ءايلا

 : نيهجو ىلع نوكت ريمضلا ءايلاو - ١

 : ىهو ملكتملا ءاي (أ)
 بصن لحم ىف نوكتو رمألاو عراضملاو ىضاملا لعفلاب لصتت -

 . هب لوعفم
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 «ةياقولا نون» یمست نون لعفلا نيبو ابنیب اّمئاد لصفیو

 لوعفم بصن لحم ىف ءايلا ) ینرکشا - ینرکشی - ینرکش
 . (هب

 : لثم هيلإ فاضم رج لحم ىف نوکتو مسالاب لصتت وا -
 (هيلإ فاضم رج لحم ىف ءایلا) یملق - ىلاتك
 ا 1

 نإ مسا بصن لحم ىف نوكتو اهتاوخاو ناب لصتت وا -
 نإ مسا بصن لحم ىف ءايلا» كيأرب عنتقم ىنإ : لفم

 رجلا فورح ضعبب لصتت وا -

 . ىل رم : لفه

 : یهو ةبطاخا ءاي (ب)
 (یضالا لعفلاب لصتت الو رمالا لعفو عراضلا لعفلاب لصتت

 لعاف عفر لحم ىف برعتو ةدرفلا ةئنؤملا ةبطاخملل !ریمض نوکتو
 (لعاف عفر لحم ىف ةبطاخا ءاي ءایلا) ىموق - نيموقت : لم

 : هجوأ ةعبرأ ىلع نوكتف : فرحلا ءايلا ام -۲

 ینثلاو درفلا بئاغلل عراضلا لوأ ف قأتو : ةعراضلا ءاي ( آر
 -: لثم ثانالا عمج ىف ةبئاغللو « عمجلاو

 نيکي - نوبتکی - نابتكُي - بتكي

 ةنكاس نوکتو ىنثملا مسالا رج وأ بصن ةمالع یهو : ةينثتلا ءاي (ب)

 : لثم اهلبقام حوتفمو

 . نیشدنهب تررم - نيسدنهم تيار
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 نوکتو ملاسلا رکذلا عمج رج وأ بصن ةمالع یهو : عمجلا ءاي (ج)
 . اهلبقام روسکم ةنكاس

 . نیییدنهلاب تررم - نیبیدنهلا تیر : لثم

 باستنالا ىلع لدتو اهلبقام روسکم ةددشم قأتو : بسنلا ءاي ( د)

 یملع - یعماج - یفوک - یرصم : لثم

 : ال

 . مسالا ىلع لخدت اک . لعفلا ىلع «ال» لخدت

 : لعفلا ىلع لخدت ىتلا هلا نوكتو - ١
 رثأ الو ىفنلا ديفتو عراضلا ىلع ةداع لخدت یهو : ىفن فرح (۱)

 . اميلي ىذلا لعفلا بارعإ ىلع اه

 . ديفي ال بذكلا - ءاتشلا ف جضنيال بنعلا : لثم

 ىبنلا ديفتو عراضلا ىلع لخدت یهو : (ةيهانلا ال) مزج فرح (ب)
 . اهيلي ىذلا لعفلا مرجتو
 . «یراکس متنأو ةالصلا اوبرقتال» . لغم

 : ىهف مسالا ىلع لخدت ىتلا (ال» امأ -- ۲

 . فوطعلا نع مكحلا یفن دیفتو : فطع فرح ( ار
 . ٌريعشلا ال ّحمقلا اندصح : لثم

 ىلع لخدت یهو : (سنجلل ةيفانلا ال) نإ تاوحأ نم ىفن فرح (ب)
ST OS ETرا رد  E 

 الصتمو ةركن اهم ا نوكي نأ طرشب نإ لمع لمعتو ربخلاو ًادتبلا

 . اهمسا سنج نع ربخلا ىفنت نأو ةرشابم اهب
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 ةدئاف نم ولخي تاتک ال - هللا الإ هل ال : لغم

 ربا أدتبلا ىلع لخدت یهو : سيل لمع لمعت یمن فرح (ج)
 طرشیو نیترکن ربخلاو أدتبملا نوکی نأ طرشب سیل لمع لمعتو
 . ربخلا لبق الإ لاخداب اهیفن ضقتني الأ

 اًمحدرم ٌعراشال : لثم

 ىلع تلخد اذإ اًدئاز ىفن فرح «ال« نوکت : دئاز ىفن فرح ( د)

 نيتاه ىف اهل رثأ الو . رج فرح اهيلع لحد اذإ وأ ةفرعم مسا

 . اميلي ىذلا مسالا بارعإ ىلع نيتلاحلا

 الب ىدنجلا ريسي - یناوعأ ُناوعألا الو ىموق ٌموقلا ال : لثم
 . شوخ

 :ام

 افرح وأ اًمسا نوكت_مام»

 : هجوأ ةعبرأ ىلع مسالا «ام» و -

 لصف ىف اهحرش قبس دقو) لقاعلا ريغل لمعتستو : لوصوم مسا (۱)
 . (ىنبملا مسالا

 . صصق نم تبتكام تأرق : لثم

 . لقاعلا ريغ نع اهب لاسیو : ماهفتسا مسا (ب)
 . ؟ كيلا صصقلا ها اف : لثم

 . هباوجو طرشلا لعف نیلعف مزجت یهو : طرش مسا (ج)
 . لبقتسلا ىف كدفي هرخدتام : لغم



- ۱۹۳ - 

 ًادتبم عفر لحم ىف برعتو : (ةيبجعتلا ام) مظع ءىش ىنعمب ةرکن مسا ( در
 . سماا بابلا ق بجعتلا بولسأ ةسارد دنع اهحرش قايسو

 . روهزلا لمجأ ام : لفه

 : نوکتف فرحلا «ام» امأ - ۲

 ىضاملا لعفلا ىلع ةداع لخدت یهو : لعفلا ىلع لخدت ىفن فرح (۱)
 ىف یفنلا دیفتف عراضلا ىلع لخدت اك . یضالا ىف ىفنلا ديفتو

 . لابقتسالا وأ لاحلا

 . كتافاکم نع ٌعنتمأ امف دبتجت نإ - ٌدمحم جرخام : لثم

 از و ا 2
 ربخلا ىلع اًمدقم ًادتبلا نوکی نأ طرشب سیل لمع لمعت ام یمو -

 . ربا لبق الإ لاخدإب اهيفن ضقتني الأو
 . ًةعينم نوصحلا ام : لثم

 نوكيالو « ةقباسلا طورشلا رفاوت مدع ةلاح ىف « ىفنلا ديفت وأ -
 . ربخلاو ًادتبلا بارعإ ىلع رثأ اهل

 . رعاش الإ تنأ ام : لثم

 : لمعلا نع ةفاك ةدئاز (ج)

 بصن نع اهتاوخأو نإ فكت ىهف) اهتاوخأو نإب تلصتا اذإ -
 . (اًعوفرم أدتبم اهدعبام ريصيو اهمسا

 . مكحلا اس لدعلا ام : لثم
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 لاعفألا هذه فکت یهف) «لاطو رثكو لقد لاعفألاب تلصتا اذإ -
 . (ةيلعف ةلمج اهدعب ءىجيو لعافلا بلط نع

 . هتياغ ىلإ لوصولا نم لمهلا ٌنكمتي امّلق : لغم
 . امهلمع لطبتف «ٌبْرو فاكلا» رجلا ىفرحب تلصتا اذإ -

 . قيقش نم عفنأ ٌقيدص امر : لثم

 (اهدعب اميف اهلبقام لمع عنمتال ىأ) : لمعلا نع ةفاك ريغ ةدئاز ( د)

 . «ءابلاو نَعو نم» رجلا فورحب تلصتا اذإ +

 : ام -رج فرح : نع) نيمدان نحبصيل ليلق امع : لثم

 . (ْنَع رجلا فرحب رورجم : ليلق - ةدئاز

 . «نودو دعبو لبق» لثم فورظلا ضعبب تلصتا اذإ -
 نود ىلإ فاضم : ريخأت) ريخأت افود روضحلا هتوجر : لفم

 . (ةرسكلاب رورج

 امم و «وأ» و أد

 « ىنعلا ىف ةبراقتم ىهو . فطع فورح ماد و (وأ» و كس

 : اهنم لک لامعتسا زییام لیامیفو
 . ماهفتسالا ةزمه دعب وأ ءاوس ةملك دعب «م» لمعتست -

 . ؟ اّنع مأ تلکا الاقتربآ - تبيغت مأ ترضحأ ىلع ءاوس : لثم

 . (رييختلل) اًبنع وأ الاقترب ذخ : لثم



۵ ¬ 

 (كشلل) دمحم وأ یلع ربخلا لقن
 . كشلا وأ مسقتلا وأ رييختلا نم «وأ» هديفتام ديفت اّمإ» -

 . فرح امإو لعف امإو مسا امإ ةملكلا : لفم

 . ىأ

 اهامعتسا نم رثكأ مساك اهامعتساو : افرح وأ اًمسا نوكت «ىأ»

 . فرحک

 ىأ ةبرعمو ةددشم یهو . لقاعلا ریغلو لقاعلل لمعتست مسالا «یأ» و -

 ءاتلاب اهامعتسا زوجیو . مالکلا ىف اهعقوم بسحب رجتو بصتتو عفرت

 : هجوأ ةسمخ ىلع یهو . ثنؤملل

 دقو . ةلص ىلإ جاتحتو (ام وأ ْنَم وأ یذلا ینعم) لوصوم مسا (۱)

 . (هلمع یدآ ْنَم ینبجعی ىأ) هلمع یدآ یآ ینبجمی : لغم

 لعفلا مزج ةسارد دنع اهحرش قبس دقو : مزاج طرش مسا (ب)

 . عراضملا

 . همركأ ینمرکی ءیرما یا : لغم
5 

 نمض ماهفتسالا بولسأ ةسارد دنع اهحرش قايسو : ماهفتسا مسا (ج)

 . ةيوحنلا بيلاسألا

 ؟ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا دلو دلب ّىأ ىف ؟ تلباق لجر ّىأ : لثم

 یتلا ةديحولا ةلاحلا یه هذهور مضلا ىلع ینبم یدانم مهبم مسا ( در

 . یدانلا ةسارد دنع اهحرش قبس دقو (ةينبم ی اپف نوكت

 . تانطاولا اهثیآو نونطاولا اهیآ : لغم
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 : ةركد مسال تعن (ه)

 . (ةدئازامو لجر اميأ وأ) لجر ٌّىأ لجرب تررم : لثم

 : هجوأ ةثالث ىلع ىهو نوكسلا ىلع ةينبم ىهف فرحلا «ئأ) امأ -

 . ىدانملا ةسارد دنع اهحرش قبس دقو . ءادن فرح ١١(

 . لبقأ دمحم یآ : لثم

 . (وأ ىنعمب) ريسفتلا_مدقتي فرح (ب)
1 0 

 بترلا ی هلمع ءاقل لماعلا هاضاقتی ام لک رجالاب دصقی : لغم

 . تافاکلاو تالدبلاو تاوالعلاو

 : مّسقلا مدقتي فرح (ةزمهلا رسکب) یا (ج)

 . لاو ْىِإ : لثم

 : لججأو لبو من

 ماهفتسالا باوج ىف اهب قّویو نوکسلا ىلع ةينبم فورح لَجأَو یبو مع

 . ةزمهاب وأ لهب

 هنع باوجلا نوکیو . ةتبثم ةلمج نومضم نع اًمئاد نوکی لهب لاوسلاو

 . ىفنلا لاح ىف ؛ال» فرحلابو تابثالا لاح ىف ْمَعَن» فرحلاب

 8 ؟ سردلا تمهف له 0 لئم

 . سردلا تمهف معن : تابثإلا لاح ىف باوجلا

 . سردلا مهفأ ۸ ال : ىفنلا لاح ىف باوجلاو

 نع نوكي دق اک ةتبثم ةلمج نومضم نع نوكي دقف ةزمه لاب لاّوسلا امآ

 ناك ةتبثم ةلمج نومضم نع ةزمهلاب لاّوسلا ناك اذإف . ةيفنم ةلمج نومضم
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 وه اک) یفلا لاح ىف ؛ال» فرحلابو تابثالا لاح ىف معنا فرح اب باوجلا

 . (لبم ماهفتسالل ةبسنلاب لاحلا

 ؟ سردلا تمهفأ : لثم

 . سردلا تمهف معن : تابثإلا لاح ىف باوجلا

 . سردلا مهفأ مل ال : ىفنلا لاح ىف باوجلا

 فرحلاب باوجلا ناك ةيفملا ةلمجلا نومضم نع ةزمهلاب لاّوسلا ناك اذإ امأ

 . ىفنلا لاح ىف (مَعن» فرحلابو تابثإلا لاح ىف ىَلَب»

 . ؟ سردلا مهفت ملأ : لفم

 . سردلا تمهف لب : تابثإلا لاح ىف باوجلا
 . سردلا مهفأ مل معن : ىفنلا لاح ىف باوجلا

 : جد فرا باوجلا ىف من لثمو اذه

 : نکلو نحل

 دعب اهب فطعیو كاردتسالا ديفتو فطع فرح (نونلا نیکستب) کل -

 . ی وأ یفن

 (یفن دعب كاردتسالل) ىلع ْنكل دومحم رضح ام : لثم
 (ىم دعب كاردتساللر اًيلع نکل اًدمحم رکشنال : لثم

 یهو كاردتسالا دیفتو . نإ تاوخأ نم (نونلا دیدشتو حتفب) نکل -

 . ريبك هّعفن ْنکلو ريغص باتكلا اذه : لثم
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 ةلمهم نوکت ذئتيحو «نکل» قطف ةددشلا «نكل» نون ففخت دقو

 . ال لمعالو

 . ريبك هعفن نکلو ريغص باتکلا اذه : لغم

 : ةظوحلم

 . ؟ مسا وأ فرح هّعَم» ةملك له

 دقو . فورحلا عاونأ نم عون ىأ نمض (عم» ةملك درت مل هنأ ظحالي

 نأ حجارلا ىأرلاو . افرح مأ امسا ربتعت «عم» تناك اذإ اميف ىأرلا فلتخا

 . اعم اوءاج : لثم نوت اهنأ مسا اهنأ ىلع ليلدلاو . افرح تسيلو مسا «عم»

 . (نوتتالو ةينيم اهعيمج فورحلا نأ مولعملاو)

 ةبرعم یهو . هتقو وأ باحطصالا ناكل مسا یه َمَم» ناف كلذ لعو
 اًمئاد اميلي ىذلا مسالا نوكيو . ةيفرظلا ىلع ةبوصنم اهرابتعاب نيعلا ةحوتفمو

 . هيلإ افاضم هرابتعاب ارورجم

 - ةحتفلاب بوصنم ناکم فرظ : عم) دمحم عم نسح سلج : لثم

 . (ةرسکلاب رورج هيلإ فاضم : دمحم

 - ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ : عم) : رلیعس عم دمحم ءاج : لثم

 . ةرسکلاب رورجم هيلإ فاضم : دیعس
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 عيدارلا بابلا
 بارعإلا نم اهناكمو ةبرعلا ةامجلا

 . ةيلعفو ةيمسا : ناعون ةيبرعلا ةلمجلا

 . نودهاجم نحن - رضاح لجرلا : لشم
 نم وأ « لعافو لعف نم ةبكرم نوكتو لعفب أدبت ىتلا ىه رم وأ « لعافو لعف نم ةبكرم نوكتو لعفب ًادبت تلا یه : ةيلعفلا ةلمجلا

 . لعاف بئانو لعف
 : لعافلا بئان وأ لعافلا اهيف نوكيو

 لعاف لجرلاو حتفلا ىلع ىنبم ضام لعف : رضح) لجرلا رضح : لثم
 . (ةمضلاب عوفرم
 . (لعاف عفر لحم ىف ینبم ةراشإ مسا : اذه) بلاطلا اذه حجن

 . ارهاظ اریمض وأ (ب)

 لصتم ريمض انو نوکسلا ىلع ىنبم ضام لعف رضح) انرضح : لثم

 . (لعاف عفر لحم ىف نوکسلا ىلع ىنبم

 ىنبم ضام لعف رضحو ةمضلاب عوفرم ًادتبم لجرلا) ّرضح لجرلا : لفم

 لعفلا نم ةلمجلاو « وه هريدقت رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع

 . (ًادتبملا ربخ عفر لحم ىف لعافلاو

 5 اهربخو اهمساو نأ وأ لعفلا نأ نم ال ووم اردصم : وأ( د)

 . (ینرسی لعفلل لعاف «حجنت نأ» نم لوؤملا ردصملا) حجنت نأ ینرسی : لفم
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 لوألا لصفلا
 بارعإلا نم لحم اهل قلا ةزمجلا

 هلم ذخأتف درفلا مسالا عقوم ةيلعف مأ ةيمسا تناك ءاوس ةلمجلا عقت دق

 ةنوكملا (ًرّضَح» ةلمجلا تعقو دقف « هرضح لجرلا» لاثلا ىف اک بارعالا ىف

 . (رضاح» لجرلا لاقي نأ نكمي ثيح ربخلا عقوم لعافلاو لعفلا نم

 عقوم (ةيلعف مأ ةيمسا تناكأ ءاوس) ةلمجلا اهيف عقت عضاوم ةعست كانهو

 . بارعالا ىف هلع ذخأأتف درفملا مسالا

 : ىه عضاوملا هذهو

 : ًادعبمل اربخ تعقو اذإ - ١

 . ةقروم اهناصغأ ٌراجشألا : لفم

 . ةمضلاب عوفرم لوأ أدتبم : ٌراجشألا

 ىلع ىنبم ريمض اهو ةمضلاب عوفرم ناث أدتبم ناصغأ : اهناصغأ

 . هيلإ فاضم رج لحم ىف نوكسلا
 £ ر

 . ةمضلاب عوفرم ناضغال ربخ : ةقروم

 . لوألا ًادتبلا ربخ عفر لحم ىف هربخو ىفاثلا أدتبملا نم ةلمجلاو

 . حبسي ٌكلمسلا : لثم

 . ةمضلاب عوفرم أدتبم : كمسلا

 هريدقت رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : خیس
 . كمسألا أدتبملا ربخ عفر لحم ىف لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو وه
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 . ًادتبلاب اهطبری ريمض ىلع ربا ةلمج لمتشت نآ بجي : ةظوحلم

 : اهتاوخآ ىدحإ وأ ناكل اًربخ تعقو اذإ - ۲

 ىف ربخو ًادتبم نم ةلمج : ةفيظن هبايث) ةفيظن هاي لجرلا ناك : لثم

 . (ناک ربخ بصن لحم

 لحم ىف لعافو لعف نم ةلمج : سردی) سردي ليملتلا ىسمأ

 . (ىسمأ ربخ بصن

 : اهتاوخأ یدحا وأ نال اربخ تعقو اذإ - ۳

 . (نإ ربخ عفر

 عفر لحم ىف لعافو لعف نم ةلمج : سردی سردی ذيملتلا نإ : لغم

 . (نِإ ربخ

 : هب الوعفم تعقو اذإ - ٤
۶ 

 لحم ىف ربخو أدتبم نم ةلمج : دم انأ) دج انأ : ُبلاطلا لاق : لقم

 . (هب لوعفم بصن

 : الاح تعقو اذإ - ه

 . ةدحاو دی ْنحنو ودعلا ىلع رصتنن : لثم

 . لاحلا واو واولا

 . ادتبم عفر لحم ىف مضلا ىلع ىنبم لصفنم ريمض : نحن

 . ةمضلاب عوفرم نحنل ربخ : ذي

 . ةمضلاب عوفرم ديل تعن : ةدحاو
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 . لاح بصن لحم ىف ربخلاو ًادتبلا نم ةلمجلاو

 درفتا رزیطلا ت : لثم

 رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : درغت

 . لاح بصن لحم ىف لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو یه هریدقت
 : ةظ وحلم

 ةلمجللا ىف طرتشیو . ةفرعم لاحلا بحاص ناك اذإ الإ الاح ةلمجلا عقتال

 دق طبارلالحو . لاا بحاصب اهطبرب طبار لع لمعشت نآ الاح مقت ین
 ريمضلاو واولا وأ لاحلا بحاص ىلع دوعی یذلا ريمضلا وأ طقف واولا نوکی
 . اعم

 : اتعن تعقو اذإ - 1

 . ئقن اهژاوه ٍةيرق ىف فيصلا انیضق : لثم
 . رج فرح : ىف

 . ةرسکلاب رورج : يرق

 ىلع ىنبم ريمض اهو ةمضلاب عوفرم ًادتبم ءاوه : اهژاوه
 . هيلإ فاضم رج لحم ىف نوکسلا

 . ةمضلاب عوفرم ءاوهل ربخ : یقن

 . ةيرقل تعن رج لحم ىف ربخلاو ًادتبلا نم ةلمجلاو

 . درخت ارویط تعم : لغم

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : اًرويط

 هريدقت رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لخت
 . رويطل تعن بصن لحم ىف لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو ىه
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 : ةظرحلم

 تافص تاركنلا دعب لمجلاف . ةركن اهتوعنم ناك اذإ الإ اًمعن ةلمجلا عفتال

 ىف «درغت» ةلمج نوكت «درغت رويطلا تعمسو انلق اذإف . لاوحأ فراعملا دعبو

 . لاح بصن لحب

 تعن بصن لحم ىف «درغت» ةلمج نوكتف (درغت اًرويط تعمس» انلق اذإ امأ

 . رویطل

 : ءافلاب ةنرتقم مزاج طرشل اًباوج تعقو اذإ - ۷

 ًادتبملا نم ةنوكلا «هفيلح حاجنلا» ةلمجلا) هفيلح حاجنلاف دج ْنَم : لقم

 . (طرشلا باوج مرج لحم ىف ربخلاو

 بولسأ ةسارد دنع ءافلاب ةنرتقملا طرشلا باوج ةلمج حرش قأيسو)

 . (سماخلا بابلا ىف طرشلا

 : هيلإ افاضم تعقو اذإ - ۸

 دعب تعقو اذإ : یهو طقف تالاح ثالث ىف هيلإ افاضم ةلمجلا نوکتو

 . (اذإ» دعب وأ «ذإ» دعب وأ «ثیح»

 فاضم رج لحم ىف لعاف لعف نم ةلمج : ميقن) مقت ثيح ىلإ تبهذ : لغم
 . (ثيحل هيلإ

 : بارعالا نم لحم اهل ةلمجل ةعبات تعقو اذإ - 4

 ةفوطعم ةعساو هلامأ ةلمج) ةعساو هلامأو ريبك هدوهجم بلاطلا اذه : لغم

 . (اذه ًادتبملل ربخ عفر لحم ىف یهو ريبك هدوهجم ةلمج ىلع
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 فاخلا لصفلا

 بارعإلا نم اهل لحم ال قلا للا

 نوكيو . درفملا مسالا عقوم عقت مل اذإ بارعإلا نم لحم ةلمجلل نوكيال

 : ةيتالا تالاحلا ىف كلذ

 : اهلبق امع ةعطقنم نوكت ىتلا وأ مالكلا لوأ ىف عقت ىتلا ةلمجلا - ١

 . (مالكلا لوأ ىف ةلمج) لزنملا ىلإ تبهذ : لفم

 . (ناتعطقنم ناتلمج) هوركم بذكلا نإ « ٌبذكتال

 . لوصوملا ةلص عقت ىتلا ةلمجلا - ؟

 . بتك ىذلا ءاج : لثم

 . حتفلا ىلع ىنبم ضام لعف : ءاج

 . لعاف عفر لحم ىف ىنبم لوصوم مسا : ىذلا

 هريدقت رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ىنبم ضام لعف : ٌبتك
 . بارعالا نم لحم اه سيل لعافلاو لعفلا نم ةلصلا ةلمجو « وه

 . مزاجلا ريغ طرشلا باوج ةلمج - ۳

 باوج ةلمج ىح نئاك شاعام) ىح نئاك شاع ام ءاوما الول : لغم

 . (بارعإلا نم اهل لحم ال مزاجلا ريغ طرشلا
 طرشلا بولسأ ةسارد دنع مزاجلا ريغ طرشلا باوج ةلمج حرش قأیسو

 . سماخلا بابلا ىف
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 . ءافلاب ةنرتقم ريغ تناك اذإ مزاجلا طرشلا باوج ةلمج - ٤<

 مزاجلا طرشلا باوج ةلمج كولماعی) كولماعی سانلا لماعت امفیک : لثم
 . (بارعالا نم اف لحم ال

 . ةيضارتعالا ةلمجلا - ه

 ةيضارتعا ةلمج : هللا ةمحر) ةنسح ةودق - هللا ةمحر - ناك : لفم

 . (بارعالا نم اهل لحم ال

 : ةرسفملا ةلمجلا - <

 لحم ال ةرسفم ةلمج : هترقتحا) هترقتحا ىأ ارزش هيلإ ترظن : لثم

 . (بارعالا نم اهل

 . بارعالا نم اه لحم ال ةلمجل ةيلاتلا ةلمجلا - ۷

 ةيلات ةلمج : ماعطلا تلوانت) ماعطلا تلوانتو لزنملا ىلإ تبهذ : لغم
 . (بارعالا نم اه لحم ال ةلمجل
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 ناكل باجلا

 « ةصاخ e تاس ضع ةييرغلا ةغللا ىف دجوي

 : یه بيلاسألا هذهو

 بولسأ - مذلاو حدملا بولسأ - مّسقلا بولسأ - طرشلا بولسأ

 بولسأ - صاصتخالا بولسأ - ريذحتلاو ءارغإلا بولسأ - بجعتلا

 . ماهفتسالا بولسأ - ةثاغتسالا

 . اهنم لك بارعإ ةيفيك نايب عم بيلاسألا هذغ زجوم حرش ىي اميفو
 طرشلا بولسأ

 : طرشلا بولسأ فيرعت - ١
 طرش لوألا نیتلمج نيب طبرت طرش ةادآ نم فلأتی برسا طرشلا بولسا

 . طرشلا باوج ةيناثلاو طرشلا ةلمج ىلوألا یمستو . ةيناثلل

 طرشلا تاودآ — ۲

 : ناعون طرشلا تاودأ

 : یهو نيلعف مزجت تاودآ ( ار
 تب زا تک اا د یا تينا تبعید مهم سام د ارك د نإ

 - امفیک - اهيح

 لعفلا مزج ىف اهبارعإ ,حرشو تاودالا هذه نع مالکلا قبس دقو

 . عراضملا
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 : یهو مزجتال تاودأ (ب)

 . (فورح یهو) ام - امول - الول - ول

 . (فورظ یمو) املك - امل - اذإ
 : مزجتال یتلا تاودألل زجوم حرش لی امیفو

 لخدت یهو (طرشلا عانتمال باوجلا عاتتما ىأ) عانتمال عانتما فرح : ول

 اًيضام ناك اذ) ماللاب انرتقم نوکی هول» باوجو . یضالا لعفلا ىلع ابلاغ

 . ایفنم ناك اذإ اهم درجتیو « اًئبثم

 (تبثم ضام هنأل ماللاب نرتقم باوجلا) ی ضیرلا جوع ول : لطم
 . (یفنم هنال ماللاب نرتقم ريغ باوجلا) مدنام لماعلا ىنأت ول

 (طرشلا دوجول باوجلا عانتما ىأ) دوجول عانتما افرح امهو : امولو الول

 . اًبوجو فوذحم هربخ ًادتبم عقي عوفرم مسا اًمئاد امولو الول ليو

 ناك اذإ اهنم درجتیو اًئبثم اًیضام ناك اذإ ماللاب امولو الول باوج نرتقیو

 . ضیرلا یفشام بيبطلا الول - ضیرلا ةلاح تعاسل ثیبطلا الول : لثم

 هربخ ةمضلاب عوفرم أدتبم بیبطلا - دوجول عانتما فرح : الول

 . (طرشلا ةلمج فوذحا ربخلاو ًادتبلاو اًبوجو فوذحم

 9 : امآ

 ا

 ءافلا مزلتو هلعفو طرشلا ةادأ ماقم موقتو - ليضفت فرح یهو
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 نوكتو . اًردقم وأ اًرهاظ لعفلا الإ اميلي الو . لبقتسملا نامزلل فرظ : اذإ

 . هيلإ فاضم رج لحم ىف اذإ دعب ةلمجلا

 (رهاظ لعفلا) بيبطلا ىلإ بهذاف تضرم اذإ : لثم

 (ردقم لعفلا) هحصنب لمعاف كل حصن بیبطلا اذإ

 . یضالا لعفلا الا امهیلیالو یضاملل نافرظ : ملک و امل

 . اًضيرم هتدجو هيلإ تبهذ امل : لثم

 . (متربکتسا مکسفنآ ىوبال ام لوسر م ءاج املک»

 : ءافلاب طرشلا باوج نارتقا - ۳

 باوج نارتقا ب هنآ الا . ءافلاب نرتقم ريغ طرشلا باوج نوکی نأ لصالا

 تاودألا وأ ةمزاجلا تاودألا نم طرشلا تاودأ تناكأ ءاوس) ءافلاب طرشلا
 : طرشلا باوج ناك اذإ (ةمزاجلا ريغ

 (ةيفنم مأ ةتبتم تناكأ ءاوس) : ةيمسا ةلمج ( ١١

 نإ (ةتبثم ةيمسا ةلمج طرشلا باوج) هفيلح ٌحاجنلاف دج نم : لثم
 . (ةيفنم ةيمسا ةلمج طرشلا باوج) مكل بلاغ الف هللا ك رصني

 . (ماهفتسا وأ یمن وأ رمأ ىأ) ىبلط اهلعف ةيلعف ةلمج (ب)
 (رمأ) بيبطلا حصن عبتاف تضرم اذإ : لثم

 (ىهن) هيف رّصقت الف لمعب تفلك نإ
 (ماهفتسا) ؟ همتكت لهف رسلاب كتثدح نإ

 معنو ىسعو سيل لثم فرصتي ال لعف ىأ) دماج اهلعف ةيلعف ةلمج (ج)
 ء (سشو
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 . نوعنصت ام َمُعِبف اونواعتت نأ - نیماب سيلف رسلا یشفآ نم : لثم

 . فوس وأ نیسلا وأ دقوآ ام وأ ناب ةقوبسم ةيلعف ةلمج ( د)

 ني اجلا ريت نإ یه لاق ناف مرا 0 نم
 ملظ نم - هنطو ىلإ ءاسأ دقف هلمع ىف لما ْنَم - كتافاکم

 . مدني فوسف سانلا

 : ةظوحلم

 تناك الاط هباوجو طرشلا ىلعف مزجت ةمزاجلا طرشلا تاودأ نأ ظحالي

 تنرتقا اذإ امأ . (خجی لمعي نم : لثم) ءافلاب ةنرتقم ريغ طرشلا باوج ةلمج
 بسحب اًموزج وأ اًبوصنم وأ اًعوفرم نوكي اهلعف ناف ءافلاب طرشلا باوج ةلمج

 . مزج لحم ىف اهلك ةلمجلا نوكتو . مالكلا ىف ةعقوم

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : حجنی) ٌحجني فوسف لمعي نم : لثم
 لحم ىف لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو وه هريدقت رتتسم ريمض لعافلاو

 (طرشلا باوج مزج

 قا بولسآ

 : مّسقلا بولسآ فیرعت - ١
 مسقلاو مسقلا ةادأ نم نوکتی وهو . ديك وتلا بيلاسأ نم مسقلا بولسأ

 . مسقلا باوجو هب

 . انقح عیضی نل هللاو : لغم

 (مسقلا واو) واولا
 (ةرسکلاب رورج هب مَسقُم ةلالجلا ظفل) هللا

 (مسقلا باوح) انقح عيضي نل



 - ۸و -

 : ةثالثلا مسقلا بولسا ناکرا نم لكل حرش لی اميفو . Ne ° 1 5 ا =

 : مسقلا تاودآ (۱)

 رج رج فف ورح یهو . ءاتلا - ءابلا - واولا : ىه مسقلا تاودأ

 . 0 هلللا» ةلالجلا ظفل ىلع الإ «ءاتلا» لخدت ال ور . اهدعبام

 : هب مسقملا (ب)
 3 ا

 یرج یتلا طافلالا ضعب وا «هللا» ةلاللا ظفل ةداع هب مسقلا نوکی

 نا كتايح ۰ كقح : لثم هب مسقمک اهامعتسا

 : مسقلا باوج (ج)

 . ةيلعف ةلمح وأ ةيمسا ةلمج امإ مسّقلا باوج نوكي

 وأ ماللابو ناب هديكأت بجو ةتبتم ةيعسا ةلمح مسّلا باوج ناك اذإف -

 . اهدحو ناب

 . (بوبحم ريحلا لعاف نإ هللاو وا) بوبخ ريحلا لعاف نإ هللاو : لغم

 باوجلا دكأ اًيضام اهلعف ناكو ةتبثم ةيلعف ةلمج مسقلا باوج ناك اذإو -

 : اهدحو لق وأ ماللاو دقب

 . (كرمأ تعطأ دق هللات وأ) كرمأ تعطأ دقل لات : لثم

 مالب دكأ اغراضم اهلعف ناک و ةتبثم ةيلعف ةلمج مسقلا باوج ناك اذإو -

 . دیک تلا نونو مسقلا
 . رصقلا نيساحال هللاو : لف
 مأ ةيمسا ةلمج ناكأ ءاوس دک ی ال هنإف اّیفنم مسقلا باوج ناك اذإ امآ

 . ةيلعف



- ۱۸۱ - 

 (ةيفنم ةيمسا ةلمج مسقلا باوج) ةرباثلاب الإ حاجن ال كقحو : لثم

 (ةيفنم ةيلعف ةلمج مسقلا باوج) كدوهجم ٌعيضيام هللاو

 : مسقلاو طرشلا عاتجا - ۲

 . باوج ىلإ جاتحب مسقلاو طرشلا نم الك نأ انحضوأ نأ قبس

 نيح ىف « لاوحالا بسح افلا انرتقم وأ اًموزجم نوکی طرشلا باوجو

 عمتجيام اًريثكو . هحرش مت ال اقبط دكؤي الوأ دكؤي دق مسقلا باوج نأ
 قباسلل باوجلا نوكي ةلاحلا هذه ىفو . دحاو بيكرت ىف مسقلاو طرشلا

 . امهنم

 قباس طرشلا لعف نأل موزجم : خجنن) حجنت هللاو لمعلا تنقتأ نإ : لثم
 . (مسقلل

 نأل نونلاو ماللاب دكأ : ْنحَجنتل) نحجنتل لمعلا ٌتدقتأ نإ هللاو

 . (طرشلا ىلع قباس مسقلا

 مذلاو حدملا بولسأ

 . نشو مع بولسأ مذلاو حدملا ف ةلمعتسملا بيلاسألا نم

 . روزلا ةداهش لوقلا نفي - ورمع حتافلا معن : لغم

 : یهو ناكرأ ةثالث نم بولسألا اذه ٌنوكتيو

 . (سكب وأ معن) لعفلا -
 . (نيقابسلا نيلاثلا ىف لوقلا وأ حتافلا) لعافلا -

 (نيقباسلا نيلاخملا ىف روزلا ةداهش وأ ورمع) مذلا وأ حدلاب صوصخملا -
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 ١ - (سئب وأ معن) لعفلا :

 - ىلع لاد وهو (رمأ الو عراضم هنم قأی ال ىأ) دماج لعف معن

 حدلا .

 - مذلا ىلع لدي دماج لعف «سئب» .
0 

 امهثينأت زوجيو ددعلا ةراشإ امهقحلت ال سئيو معنو .
 نطولا بح ةفصلا تمعن وأ نطولا بح ةفصلا معن : لثم .

 : شو معن لعاف - ۲

 . (لا» ب انرتقم نوکی نأ ( ۱

 عوفرم معنل لعاف : لجرلا) دجملا عناصلا لجرلا معن : لثم
 : مسالا) («ناميإلا دعب قوسفلا مسالا سقب» (ةمضلاب

 (ةمضلاب عوفرم سئبل لعاف

 . (لا» ب نرتقلا ىلإ افاضم نوكي نأ (ب)

 نقلا لعاف : ریصم) نوجسلا رارشالا يعم ن لف

 . ((لا» ب نرتقم مسا ىلإ فاضم هنأل ةمضلاب عوفرم

 : ةرکنب ازیم اریمض نوکی نأ (ج)

 وه هریدقت رتتسم ريمض لعافلر ةنامألا اًقلخ معن : لثم

 (ةحتفلاب بوصنم زيبمت اقلخو
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 . (ْنَم وأ ام) الوصوم امسا نوکی نأ ( د)

 ىلع ىنبم لوصوم مسا : ام) ةقرسلا لعفتام سلب : .لثم

 . (سهبل لعاف عفر لحم ىف نوکسلا

 : مذلا وأ حدلاب صوصخا - ۳

 برعیو ؛ همذ وأ هحدم دصق یذلا مسالا وه مذلا وأ حدلاب صوصخا

 . هربخ هلعافو مذلا وأ حدلا لعف نم ةلمجلا و أدتبم اًمئاد

 نم ةلمجلاو ةمضلاب عوفرم ًادتبم باتکلا) . باتکلا قيدصلا معن : لثم

 . (مدقم ربخ عفر لحم ىف قیدصلا لعافلاو معن لعفلا

 ذعیحو (قیدصلا معن ٌباتكلا : لثم) لعفلا صوصختا مدقتي نأ زوجیو
 . هل اًربخ هدعب ةلمجلاو أدتبم برعی

 : ةظوحلم

 امف لعافلاو  سعبک مذلل «اذبح ال» و « معنک حدملل (اذّبح» لمعتست

 . ًادتبم ت ا را (اذ»

 . قافنلا اذبح ال : لثم

 . یفن فرح : ال

 . دماج ضام لعف : بح
 . لعاف عفر لحم ىف ینبم ةراشإ مسا : اذ

 بح لعفلا نم ةلمجلاو « عوفرم أدتبم مذلاب صوصخملا قافلا

 . مدقم ربخ عفر لحم ىف اذ لعافلاو
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 بجعتلا بولس
 ةفص ماظعتسا وأ ةشهدلا نع ريبعتلل لمعتسی بولسآ بجعتلا بولسأ - ۱

 ف
 . لیلا ءام ّبذعأ ام : لغم

 : بجعتلا اتغيص - ۲

 . «هب لعفأ» و ُهَلَعفْأم) ناتغيص بجعتلل

 : لعفلا نوكي نأ نيتغيصلا نیتاهب بجعتلل طرتشيو

 . رک - ربك - َقَدَص - َبذَع - مظع - لُّمج لثم اًيئالث (ار
 . (امتاوخأو ناك لثم صقان ريغ ىأ) اًمات (ب)
 . ءالعف هثنژم یذلا لعفأ نزو ىلع هنم فصولا سيل (ج)
 . (ىفنم ريغ ىأ) اتم ( در
 . مولعملل اینبم (ه)

 . (رمأو عراضمو ضام هنم قأی ىأ) افرصتم ( ور
 ىلع ىنبم مظع ءىش ىنعمب ةركن مسا : ام) . ًءامسلا لمجأ ام : لثم

 ريمض لعافلاو ضام لعف : لمجأ . أدتبم عفر لحم ىف نوكسلا

 . (ام ربخ لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو وه هريدقت اًبوجو رتتسم
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ءامسلا

 تيم نمل روض له ما نان: اف اما رو وأ

 لعاف ءامسلاو دئاز رج فرح ءابلا : ءامسلاب . ردقلا حتفلا ىلع

 . (ةزمطا ىلع ةردقلا ةمضلاب عوفرم
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 لثم) اًصقان وأ . (نا رصتنا « قوفت لثم) ىثالث ريغ لعفلا ناك اذإ - ۳
 ءالعف هئنّؤم یذلا لعفأ نزو ىلع هنم فصولا ناك وأ ملا ّلظ « ناك

 ددشأ) وأ ةدشأ) ب هتم بجعتلا ىلإ انلصوت (حلا ريح « دوس لثم)

 . ًالوؤم وأ اًحيرص هردصع كلذ دعب انيتأو امهوحو «هب

 . (صقان لعفل) ارم ءاودلا نوک ٌبعصأ ام : لغم

 . (یفالث ريغ لعفلا) شيجلا رصتني نأ عورأ ام

 . (ءالعف هثنوم ىذلا لعفأ نزو ىلع فصولا) ليللا داوس دشا ام

 لوهجملل اًينبم وأ . (نا لوقيال ‹ قدصيال لثم) اًيفنم لعفلا ناك اذإ - 4

 ةقباسلا ةقيرطلا سفنب هنم بجعتلا ىلإ انلصوت (لا بقاعي « لاقي لثم)

 . الوؤم لعفلا ردصم لامعتسا عم

 (ىفنم لعفلا) لماعلا قّدصی الأ ٌرضأام : لغم

 . (لوهجملل ىنبم لعفلا) قلا لاقي نأ لجأ ام

 ن - سیل يقع اناا دما ر نم بچسیال -
 : ةظوحلم

 . ةيسايق ريغ غیص ضعب بجعتلل

 . لطب نم ُهَلاي - رد هلل - هللا َناَحِبُس : لفم

 صاصتخالا بولسأ

 ابلاغ ملكتملا ريمض دعب رهاظ مسا هيف ركذي بولسأ صاصتخالا بولسأ

 . ريمضلا نم دوصقملا حضوي (اعمج وأ اًدرفم)

 . ملعلا ىقلتأ - َبلاطلا - انأ : لغم



 - - ۱۸٩

 . نطولا نع عفادن - دونجلا - نحن

 رشعمو « دونجلا 4 بلاطلا) ريمضلا نم دوصقلا حضوی ىذلا مسالاو

 . أ هريدقت اًبوجو فوذحم لعفل هب الوعفم

 : ةظوحلم

 برعيو . عوفرم رهاظ مسا اپیلیو «اهتيأ وأ اهيأ» ظفل صتخا نوكي دق
 مسالا نوكيو « بصن لحم ىف مضلا ىلع بم اًصوصخم ؛ْتْيَأ وأ یآ » ظفل
 . اًعوفرم اتعن امبيلي ىذلا

 1 7 ٤

 ىلع ىنبم صوصخ : ْی) یضرلا جلاعن - ُءابطألا اهيأ - اننإ : لغم
 . (ةمضلاب عوفرم تعن : ٌءابطألا - ةدئاز اهو بصن لحم ىف مضلا

 ریذحتلاو ءارغالا بولسأ

 دومحا رمألا یمسیو . هلعفيل دومحم رمأ ىلع بطاخلا ثح وه ءارغإلا - ۱
 . (هب یرخم)

 رمالا یمسیو . هبنجتیل هورکم رمآ ىلإ بطاخلا هيبنث وه ريذحتلاو

 . «هنم اًرذحم» هوركملا

 , فوذحم لعفب نابوصنم امهنأ ىلع اًمئاد نابرعي هنم رذحاو هب یرغلاو

 فوذحم لعفل هب لوعفم «لوألا» قدصلا) قدصلا قدصلا : لثم
 . (بوصنم ىظفل ديكأت «ىناثلا» قدصلاو « مزلا هريدقت
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 : ریذحتلاو ءارغالا روص - ۲

 . ةيتالا روصلا ىف ریذحتلو ءارغالا ىتأي
 . اٌدرفم هنم ردحا وأ هب یرغلا رکذی نأ عاق

 . اژرکم هنم رذحلا وأ هب یزفلا ركذي نأ (ب)

 . ةنامألا ةنامألا : لثم

 ا

 . هيلع افوطعم هنم رذحا وأ هب ىرغملا ركذي نأ حر

 . ةنايحلاو قافنلا - صالحالاو قدصلا : لثم

 : ةظوحلم

 دود هايم ةظفلل الات هنم ردحلا ركذي نأ یهو ةعبار ةروص ريذحتلل

 . نم ارورجم وأ « واولاب افوطعم وأ « فطع

 . نواهتلا نم كايإ - نوابتلاو كايإ - نواهتلا كايإ : لثم

 فاکلاو  فوذحم لعفل بصن لحم ىف ىنبم هب لوعفم ايإ : كايإ

 ا

 فوذحم لعفل هب لوعفم نواهتلا - فطع فرح واولا : َنواهتلاو

 ۰ رذحا ه ریدقت
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 ةثاغتسالا بولسأ

 صالخلا بلطل لمعتسي ءادنلا بيلاسأ نم بولسأ ةئاغتسالا بولسأ -۱

 . ةدش نم

 . نيلاضلل ذاقنإلا لاجرلاي : لغم

 . ناكرأ ةثالث نم ةثاغتسالا بولسأ نوكتي - ؟

 . (ءادنلا تاودأ نم اهريغب ثاغتسي الو) اي یهو : ةئاغتسالا ةادأ (۱)

 لاجر : ةحوتفم مالب اًرورجم اّمئاد نوکیو : هب ثاغتسلا (ب)

 . ذاقنالا

 . (نيلاضلل) ةروسکم مالب ارورجم نوکیو : هل ثاغتسلا (ج)

 . داسفلا نم نيحلصمللاي : لثم ْنِمِب رجي نأ زوجيو

 : ةظوحلم

 . بجعتلا نع ریبعتلل ةثاغتسالا بولسأ لمعتسی ام اًريثك

 . روهزلا لامّجلای - بجعللای : لغم

 ءادنلا بولسأب بولسالا اذه یمسیو . هل ثاغتسلا فذحي ةلاحلا هذه فو

 . (ىدانملا ةسارد دنع هحرش قبس دقو) ىبجعتلا

 ماهفتسالا بولسأ
 ماهفتسالا بولسأ فيرعت - ١

 . ام ءىش نع راسفتسالل لمعتسي بولسأ ماهفتسالا بولسأ

 . ؟ ناحتمالا ىتم : لثم
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 بلطتي ماهفتسا لکو . ماهفتسالا تاودأ یمست تاودآ بولسألا اذغو

 و

 : ناعون ماهفتسالا تاودآ

 . ماهفتسا ءامسأ - ماهفتسا فورح

 : ماهفتسالا فورح - ۲

 . ةزمهاو له : امه ماهفتسالا افرح

 باوجلا نوکیو . ةتبثلا ةلمجلا نومضم نع اهب مهفتسی : (له»

 . یفللا ةلاح ىف (ال» و تابئالا ةلاح ىف « معنا 00

 . (الوأ معن باوجلا) ؟ باتکلا اذه تأرق له : لغم

 : عاونأ ةثالث ىلع ةزمه ا : «ةزمهلا»

 . ةلداعملا (مأ» اهدعب ىتأتو نيئيش نم دحاو نييعت اهب بلطي نأ -

 . هنع مهفتسملا نييعتب باوجلا نوكيو

 . (اًيلع وأ اًدمحم باوجلا) اًيلع مأ اًدمحم تيأرأ : لغم

 نوكيو . ةتبثلا ةلمجلا نومضم نع اهب مهفتسيو له لثم نوكت نأ -

 . ال وأ معن باوجلا

 . (الوأ معن باوجلا) ؟ باتكلا اذه تأرقأ : لثم

 ةلمجلا نومضم نع اهب مهفتسي نأ ىأ ىفن ىلع ةلخاد نوكت نأ -

 . ةيفنملا

 . ىفنلا ةلاح ىف همعن» و تابثالا ةلاح ىف (ىلب» باوجلا نوكيو

 . (معن وأ ىلب باوجلا) ؟ باتكلا اذه أرقت ملأ : لغم
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 : ماهفتسالا ءامسأ - ۳

 . هنییعت بلطي درفم نع اهب لأسي تاودأ ماهفتسالا ءامسأ
 : ىه ماهفتسالا ءامسأو

 .؟ ةررحلا ضرألا ىلع ملعلا عفر نم : لثم (لقاعلل) : ْنَم
 . ؟ اهتأرق ىتلا صصقلا ىهام : لثم (لقاعلا ريغل) : ام

 . ؟ ترضح ىتم : لثم (نامزلل) : ىتم

 . ؟ قيزاقزلا عقت نی : لثم (ناكملل) : نی

 . ؟ تأرق اًباتك ۶ : لثم (ددعلل) : م

 . ؟ ديز ءاج فيك : لثم (لاحلل) : فيك

 . ؟ حجن بلاط ٌّىأ : لثم (هيلإ فاضتام بسحب) ی
 هنع مهفتسلا نييعتب نوكت تاودألا هذبب ماهفتسالا نع ةباجالاو

 ىف اهعقوم بسحب برعت یهو (یآ ادعام) ةينبم ماهفتسالا ءامسأو

 . ةلمبا

 (أدتبم عفر لحم ىف ینیم ماهفتسا مسا : ْنَم) ؟ رصم حتف ْنَم + لفم

 (مدقم ربخ عفر لحم ىف ىنبم ماهفتسا مسا : ىتم) ؟ ناحتمالا ىتم

 ىلع بصن لحم ىف ىنبم ماهفتسا مسا : نيأ) ةيردنكسإلا عقت نی

 . (ةيناكملا ةيفرظلا

 ربخ عفر لحم ىف ىنبم ماهفتسا مسا : فيك) ؟ كلاح فيك
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 : ةظوحلم

 (ةقباسلا ةلثمألا ف اک) اًمئاد مالكلا لوا ف ماهفتسالا تاودأ لات - ۰

 . فاضلا وأ رحلا فرح ريغ اهقبسپ الو

 . (رج فرحب ةقوبسم ماهفتسال ةادآ) ؟ اذه كل نيأ نم : لثم

 . (فاضع ةقوبسم ماهفتسالا ةادأ) ؟ ْنَم لزنم

 . فلألا هنم فذح (ام» ماهفتسالا مسا ىلع رج فرح لحد اذإو
 5 لا سا سو ص ل 5

 . ؟ نولءاستي معو ملو مب : لغم

 . نيتيماهفتسالا امو نم دعب «اذ» ةملك دازتام اًريثك - ۲

 . ةدحاو ةملك ماهفتسالا مسا عم «اذ) ربتعت ةلاحلا هذه فو

 لحم ىف دوكسلا ىلع ىم ماهفتسا مسا : اذ سم) ؟ كدنع اد سم : لغم

 . (ربخ فرظ كدنع - ًادتبم عفر

 بصن لحم ىف دوکسلا ىلع ینبم ماهفتسا مسا ادام) ؟ تأرق اذام : لغم

 . (اذام» و (اذ نم» دعب (ىذلا» ةملكب قوی دقو

 ةلص اهدعب ةلمجلاو أدتبملل اًربخ «ىذلا» برعت ةلاحلا هذه یو

 . لوصولا

 عفر لحم ىف یبم ماهفتسا مسا : اذ نم) ؟ ءاج ىذلا اذ نم : لغم

 - ادتبملا ربخ عفر لحم ىف ىنبم لوصوم مسا : ىذلا - ًادتبم

 ةلمجلاو وه هريدقت رتتسم ريمض لعافلاو ضام لعف : ءاج
 ةلص

 . لوصولا
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 سداسلا بالا

 بارعالا نم جدام

 ةيرعلا ءامسألا بارعال جذاف - ١
 : ةعوفرلا ءامسألا بارعال ةفلعخم ةلثمأ (۱)

 ميلح ینغ هللاو ىذأ اهعبتی ةقدص نم ٌريخ ةرفغمو فورعم لوق -
 . ةمضلاب عوفرم أدتبم : لوق
 . ةمضلاب عوفرم ًادتبملل تعن : فورعم

 . ةمضلاب عوفرم لوق ىلع فوطعم : ةرفغم
 . ةمضلاب عوفرم ًادتبلا ربخ : ٌريخ

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقلا ةمضلاب عوفرم لعاف : ىذأ
 . ةمضلاب ع وفرم ًادتبم : هللا

 . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ینغ

 . ةمضلاب عوفرم ناث ربخ : میلح

 . ءشنلا بیذهت نع امهالك ناییرلا لاسی -
 . ىنثم هنأل فلألاب عوفرم لعاف بئان : نایبرلا

 . ینثلاب قحلم هنأل فلألاب عوفرم وهو عوفرم مسال ديكوت : الك
 . ةمألا تكلحل ٌداحتالا الول -

 دوجوم هریدقت اًبوجو فوذح ربخلاو ةمضلاب عوفرم أدتبم : داحتالا

 ةلمج فوذحنا ربخلاو ًادتبلاو - الول دعب املا نآژل
 . طرشلا



 - - ۱٩۳

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةمألا

 : یعانصلا انجاتنإ ديزي نأ رظّتی

 . بصنو یردصم فرح : نأ

 لعفلاو نأ نم لوؤوملا ردصملاو ةحتفلاب بوصنم عراضم لعف : ديزي -

 . لعاف بئان عفر لحم ىف (ةدايز ىأ)
 . ةمضلاب عوفرم لعاف : جاتنإ

 . ةمضلاب عوفرم جاتنإل تعن : ٌئعانصلا

 . كوحأ بئاصملا ىف ُنيعملا معن

 . ةمضلاب عوفرم معن لعاف : نيعملا

 ءامسألا نم هنأل واولاب عوفرم رخؤم أدتبم حدلاب صوصخم : وخأ
 نأ زوجيو) مدقم ربخ لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو ةسمخلا

 (فوذح ًادتبل اًربخ «وخأ) برمی

 : ةبوصنملا ءامسألا بارعإل ةفلتخم ةلثمأ (ب)

 . تائيسلا نبهذي تانسحلا نإ

 . اس ثنؤم عمج هنأل رم نإ مسا تالا

 . ماس ثنوم عج هال ةرسکلاپ بوصتم هب لوعفم تالا
 . مهیلع تمعنآ نیذلا طارص ميقتسملا طارصلا اندها

 . ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم : طارصلا

 . ةحتفلاب بوصنم طارصل یقیقح تعن : عيقتسملا

 . ةحتفلاب بوصنم لدب : طارص



- ۱۹4 - 

 : ارسی رسعلا عم

 هبش وهو مدقم ربخلاو - ةحتفلاب بوصنم رخؤم نإ مسا : اًرسي
 . ؟رسعلا عما ةلمحلا

 اریذنو اریشب قاب كانلسرآ نإ

 ةحعفلاب بوصنم لاح : اریشب

 ةحتفلاب بوصنم لاحلا ىلع فوطعم : اًريذن

 ائیبم احتف كل انحتف ان

 ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم : اختف

 ةحتفلاب بوصنم قلطلا لوعفملل تعن : اثیبم

 _ ةرئاط ال ويلا تداع تارثاطلا لك

 ةحتفلاب بوصنم (هیف لوعفم) نامز فرظ : ممويلا
 ةحتفلاب بوصنم الاب ىنثتسم : ةرثاط

 : ةرورجا ءامسألا بارعال ةفلتخم ةلثمأ (ج)

 نیلاعلا بر هلل دمحلا ميحرلا نمحرلا هللا مسپ

 ةرسكلاب رورج هيلإ فاضم : هللا
 ةرسكلاب رورجم هلل تعن : نهرلا

 ةرسكلاب رورج هلل تعن : ميحرلا

 ةرسكلاب رورجم - ماللا رجلا فرحب قوبسم : هلل



- ۱4۵ - 
٠. 

 ةرسكلاب رورج هلل ٍتعن : بر
 ماسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلاب رورجم هيلإ فاضم : نيملاعلا
 . مهعيمج ,عنصلا لامع ىلع ْمابرألا تعزو
 ةرسكلاب رورجم « ىلع رجلا فرحب قوبسم : لامع
 ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ,منصلا
 ةرسكلاب رورجم لامعل ديكوت : _عيمج

 ةيببملا ءامسألا بارعإل جذامن - ۲
 مكيف انلمأ اذه نإ -

 نإ مسا بصن لحم ىف نوكسلا ىلع ىنبم ةراشإ مسا : اذه

 ديعب ىضمي ىذلا ٌنكلو بيرق قأی ىذلا -
 ًادتبم عفر لحم ىف نوكسلا ىلع ىنبم لوصوم مسا (لوألا) : ىذلا
 نكل مسا بصن لحم ىف نوكسلا ىلع ىنبم لوصوم مسا (ةيناثلا) : ىذلا
 سردلا حفاص مايإ -

 . هب لوعفم بصن لع ىف ینبم لصفنم ريمض : ایل
 نخ الإ ًافاكي مل -

 . لعاف بئان عفر لحم ىف مضلا ىلع ىنبم لصفنم ريمض : نحن
 تلباق نم -

 . هب لوعفم بصن لحم ى نوکسلا ىلع ینبم ماهفتسا مسا : نم
 . لعاف عفر لحم ىف حتفلا ىلع ینبم لصتم ريمض : هات



 - ۱4و

 ؟ ةلطعلا تیضق َنيأ -

 . ناکم فرظ بصن لحم ىف حتفلا ىلع ینیم ماهفتسا مسا : َنيأ

 . لعاف عفر لحم ىف حتفلا ىلع ینبم لصتم ريمض : ءاتلا

 ةينبلا لاعفألا بارعال جذاف - ۳

 حلصلا ىف ةرسألا بر یعس -

 رال لالا لع ةرتقلا ةا لغ یتیم ضام لعف + یعس

 كبيصنب ّضرا -

 لنز رس نت ىلع ی اب فر

 الماك مکبجاو اودا

 لعاف واولاو نونلا فذح ىلع ىنبم رمأ لعف : او

 لانلا لهس حاجنلا نّبسحتال -

 ديكو تلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ینبم عراضم لعف : ُنّيسحت

 ةبرعلا لاعفألا بارعال جذاف - 4

 . الماك مهبجاو نودؤي نيذلا ٌبحأ ىنإ -

 - انأ هریدقت رتتسم ريمض لعافلاو - ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ٌبحأ

 لعاف واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نودؤي

 : ناحتمالا ف ّحجنت نأ ىفرسي -

 . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : رسي“



- ۱4۷ - 

 تنأ هریدقت رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلاب بوصنم عراضم لعف : َحجنت

 . رسي لعملل لعاف « لعافلاو لعفلاو نأ نم لوؤملا ردصلاو

 : اهوصحتال هللا ةمعن اودعت ناو 3

 . لعاف واولاو نونلا فذحب موزجم عراضم لعف : اودعت

 . لعاف واولاو نونلا فذحب موزجم عراضم لعف : اوصحت

 ةميرك ةيآ بارعإ - ه
o. 5 2 5۰ و  

 نيرذبملا نإ « اًريذبت رذبتالو ليبسلا ساو نیکسلاو هقح ىبرقلا اذ تاو -
 . نيطايشلا ناوخإ اوناك

 فذح ىلع ىنبم رمآ لعف : تا - اهلبقام بسحب : واولا :

 رذعتلل فلألا لع ةردقلا ةرسکلاب رور هلا فاضم :

 هيلإ فاضم
 « بوصنم ىلع فوطعم نیکسلا -فطع فرح واولا :

 ةرسکلاب رورجم هيلإ فاضم :

 فطع فرح واولا :



 نيطايشلا

- ۱۹۸ - 

 مزجو یهن فرح :

 نوکسلاب موزجم عراضم لعف :
 تن هریدقت رتتسم ريمض لعافلاو

 (خسان فرح) بصنو دیکوت فرح :

 . خسان ضام لعف ناک

 ناك مسا عفر لحم ىف ینبم ريمض ةعامجلا واو واولاو
 . ةحتفلاب بوصنم ناك ربح :

 عفر لحم ف هربخو هساو خسانلا یضالا لعفلا نم ةلمجلاو

8 
 نإ ربخ

 . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم :

 ةيرثن ةعطق بارعإ - 5

 جيسن ددجيو لضاني عمتجم ىف ةحجان ةدايق ىربكلا تاعورشملا ةدايق نإ
A 8فارسالا ىف ناب اونمُؤي نأو نطولا ةعفنم بعشلا ُءاَنبَأ ىعري نأ ةجاتح هتايح 0 ۲ ر 5 350 0  

 : هتورثل اًرادهإ

 (خسان فرح) بصنو ديكوت فرح : نإ

 ةحتفلاب بوصنم نإ مسا :

 ةرسكلاب رورج هيلإ فاضم :

 رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلاب رورجم تعن :



- ۱۹۹ - 

 (عونلا نیبم) ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم :

 ةحتفلاب بوصنم تعن :

 رج فرح :

 ةرسکلا رجلا ةمالعو ىفب رورجم مسا :

 هريدقت رتتسم ريمض لعافلاو . ةمضلاب عوفرم ع راضم لعف :

 . عمتج تعن رج لحم ىف لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو . وه

 فطع فرح واولا :

 ريمض لعافلاو « فوطعم ةمضلاب عوفرم عراضم لعف ُددجي

 وه هریدقت رتتسم

 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :

 نت متم یو ا نوره هر فاش هارد

 هيلإ فاضم رج لحم ىف رسکلا

 ةمضلاب عوفرم نإ ربخ :

 بصنو ىردصم فرح :

 ةردقملا ةحتفلا بصنلا ةمالعو ناب بوصنم عراضم لعف :

 رذعتلل فلألا ىلع

 ةمضلاب عوقرم لعاف :

 ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم :
 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :

 ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم :

 بصنو ىردصم فرح نأ - فطع فرح واولا :
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 لعاف ةعامجلا واوو نونلا فدحمب بوصنم عراضم لعف : اونم وی

 خسا فرح نأ - راج ءابلا : ناب

 مدقم نأ ربخ رورجمو راج : بفارسالا ىف
 ةحتفلاب بوصنم رحم نأ مسا : اًرادهإ

 ةرسكلا رجلا ةمالعو ماللاب رورجم ةورث - رج فرح ماللا : هتورئل

 . هيلإ فاضم رج لحم ىف رسكلا ىلع ىنبم ريمض ءاملاو

 رعش تيب بارعإ - ۷

 وب خشيت لاغر فو ٌءايض تانئاكلاف یدشا دلو

 حعفلا ىلع ىنبم لوهجملل ىنبم ضام لعف : تلو
 رذعتلل فلألا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم لعاف بئان : فا

 . ةمضلاب عوفرم أدتبم تانئاكلا . فطع فرح ءافلا : تانئاكلاف

 ةمضلاب عوفرم ًادتبلا ربح : ءایض

 ةمضلاب عوفرم ًادتبم مف - فطع فرح واولا : مفو

 ةرسکلاب رورحم هيلإ فاضم : نام زلا

 ةمضلاب عوفرم ًادتبلا ربح : مسبت

 عوفرم « مسبت ىلع فوطعم ءانث - فطع فرح واولا : ءانثو

 ةمضلاب



 هعون ىلإو هنییعت ىلإو هتينب ىلإ رظنلاب

 (١مقر لودج) فرصلا لوادج

 e ا اا دس
 هنيبعت ىلإ رظنلا هتینب ىلإ رظنلاب هعون ىلإ رظنلاب

 تنم رک ذم ةفرعم ةركن رخآلا حيحص رخآلا حيحص ريغ
 تاناويحلاو سانلا نم ثانالا ىلع لدام - | سانلا نم روكذلا ىلع لدام - نيعم ىلع لدام نّیعم ريع ىلع لاد ام | اًصوقم الو اًروصقم سيل | ةمزال فلآ هرخآ : روصقم - ١

 . ىَعفأ - مأ : لثم . تاناويحلاو (... وه - تنأ - انأ) ريمضلا - ١ دسأ - ناسنإ : لثم . اًدودمم الو یرکذ - یتف : لثم

 . دسأ - بأ : لثم (... ةيردنكسالا - دمحم) ملا - ۲ ةرجح - لجر : لثم ةمرال ءاي هرخآ : صوقنم - ۲
 اهضعب لعج ىتلا ءايشألا ءامسأ ىلع لدام وأ - (.. ءالوه - هذه - اذه) ةراشإلا مسا - ۳ ًاًهلقاف رۇب

 . ام قافتالاب ءايشألا ءامسأ ىلع لدام وأ - | (.. نيذلا - ىتلا - ىذلا) لوصولا مسالا - 4 ىعارلا - ىماحملا : لثم

 راد - ةروص : لتم قافتالاب اهضعب لعج ىتلا . (دسألا - ناسنالا) «لادب فرعلا - ه اهلق ةره هرخآ : دودم - ۳

 . ارکذم (لاقتربلا عئاب) ةفرعم ىلإ فاصلا - 5 . ةدئار ىلأ
 : ثيلأتلا تامالع ۱ . (لضانماي) هنییعت دوصقلا ىدانملا - ۷ ازم وار طلع ل ٠ ثناتلا ت 0 906 ۳ انملا -

 . ةسردم - ةجيدح لتم ثيناتلا ءات - . فيس - رمق : لثم

 . ىوجن - ىده : لثم ةروصقملا ثينأتلا فلأ -
 . ءادوس - ءانسح : لثم ةدودمملا تينأتلا فلأ -



 (۲ مقر لودج) فرصلا لوادج

 ىتنم

 نيتنثا وأ سينثا ىلع لدام
 (ناسّردملا رضح) عفرلا ةلاح ىف نونو فلأ ةدايزب -
 رجلاو بصنلا ىتلاح ىف نونو ءاي ةدايزب وأ -
 . (نيلاؤس ىلع را - نیتلود ترز)

 ةر هلأ ةينثت

 (نايتف : ىتف - ناوصع :اصعراهلصأ ىلإ درت ةثلاثلا فلألا
 . (نايفشتسم : ىفشتسم) ءاي بلقت ةعبارلا فلألا

 : صوقنملا ةينثت

 (نايماحم : ماحم) ةفوذحم تناك اذإ ءايلا هيلإ درت

 : دودمملا ةيتثت

 (ناوارضح : ءارضخ) اًواو بلقت ثينأتلل ةزمحلا تناك اذإ
 (ناءاضف : ءاضف) ىقبت ةيلصأ ةزمهلا تناك اذإ
 ةزمه ىقبت واو وأ ءاي نع ةبلقنم ةزمهلا تناك اذإ
 (ناوانب وأ ناءانب : ءانب) اواو بلقت وأ

 افاضم ناك اذإ ىنثملا نون فذحت : ةظوحلم
 (ةيبرعلا ةغللا اسردم رضح)

 ماس رکام عج
 عفرلا ةلاح ىف نونو واو ةدايزب -

 (توفلؤملا رضح)
 بصنلا یعلاح ىف نونو ءاي ةدايزب وأ -

  نييسحملا بحي هللا نإبجلاو

 نیسردلاب
 : روصقلا 0

 وأ واولا لیق ةحتفلا ىقبتو فلألا فذعت
 ینیلعا - نولعا : ىلعأ) ءايلا

 : صوقنملا عمج

 رسكيو واولا لبقام مضيو ءايلا فذحت
 «(نتيقاب : نوقاب : قابلا)ءايلا لبقام
 دودمملا عمه

 د وخملا ةيبثت دعاوق سفن

 (ةيلمصأ ةزمهلا - نوعافر : ءافر)

 نع ةبلقنم ةرمحلا)نووادب وأ نوعانب : ءاثب
 , (عاي

 الإ ملاسلا رک فذا عمج عمجمال (ا) : ةظوحلم
 لقاعلا رک فملث ةفصلاو مّلعلا

 ملاسلا رک ما حمج نون فذحت (۲)

 (تاغللاوس دم رضحرافاضم ناك اذإ

 نيتنثا وا نيئلا نم رثكأ ىلع لدام

 ا چ جا
 ماس ثزم عج

 (تابنیز : بنیز) درفلا ىلإ ءاتو فلأ ةدايزب
 تفذح ءات درفلا رخآ ناك اذاو

 (تاسدنهم : ةسدنهم)

 : دودمملاو صوقللاو روصقلا وات

 ةينثت ىف ةقبطلا دعاوقلا سفن عبتت

 : دودملاو صوقلاو روصقلا
 : طسولا نکاسلا ىثالثلا عمج
 حتفب هعمج نوکیف اخوتفم هلرأ ناك ذإ -
 (تافَکر - ةعكر) ىلاثلا فرحلا

 اًمومضم وأ اًروسكم هلوأ ناك اذإ -

 رسک عه
 هدرفم ةروص رييغت عم نيتنثأ وأ ئا نم رثکآ ىلع لد ام

 ل
 : نامسق ره تلا عمج

 لاعفأ - ةلْعِف - لُمفأ - هلعف

os 
 . (تیاهن الام ىلإ ۳ نم) : ةراك عمج - ۲

 : هنازوآ

 ءالعفأو - لاف - ةلعف - ءالعف - ةّلعف -

 . (لقاعلا ركذملل فصولا عمجل)
 ءايوقأ - باک - ةاّضَق - ءافرش - ةبّلط : : لثم

 . (لّعْفأ نزو ىلع ناکام عج لغف - اهلبقام اهعابتاو اهحتفو نيعلا نيكست زاج
 تاّمدخ وأ تامّدح : ةملخ : لثم

 تارجح : ةرجح - تامّدخ وأ

 . تارجح وأ تارجح وأ

 ثنؤملا عمج عمحت ىتلا ءامسألا : ةظوحلم
 لک - اهتافصو ثانالا مالعأ : یه ماسلا
 وأ ةروصقلا ثينأتلا فلأن وأ ءاتلاب متخام

 مظعم - لقعيالام ةفصو رغصم - ةدودمملا

 ضعب - فرحأ ةئالث ةزواما رداصملا

 ةيعامسلا تالاحلا

 . رطخ - رمح : لثم
 (لغف وأ لّعف نزو ناکام عمجل) لوعفو لاعف -

 . بولقو لابج : لثم
 - ليعافأ - لعافأ - لعاوف نزو ىلع عومجلا ىهتنم غیص -

 . ليعافم - لعافم - ليلاعف - لئاعف
 - ريفاصع - لئاسر - ديشانأ - مظاعأ - رهاوج : لثم
 . حیئافم - بهاذم



 ۳ TEE تح حل هسیک رت_ییلا رظنلاب
 دماج

 هريغ نم ذخی ام

 (ردصم) ینعم مسا
 عاتجا - ةءارق - لدع : لثم نامزلا س درجت ىتعم ىلع لدام

 ةدحاو ةدعاق هل سيل :یالثلا لعفلا ردصم

 (نایلغ) نالعف - ( ةعاص)ةلاعف : ةءازوأ مهأ

 (ةلوهس) ةلوعف - (لاعش) لاعف - (ةرضح) ةلعق
 (سولح) لوعف - (حرف) لف - (مهف) لغم
 : ىه ةيسايق ناروأ هل : ىعابرلا لعفلا ردصم

TE EEEا  

 (اماركإ : مرکآ) ًالاعفإ : لعفأ

 (ّیرت : بتر) ًاليعفت : لّكف
 (ةبساحم وأ اباسح : بساح) ةلعافم وأ الاعف : لعام

 الازئز وأ ةلزلز : لزلز) الالعف وأ ةللعف : للعف
 ةيسايق نازوأ هل : ىمادسلاو ىسامهللا لعفلا ردصم

 (اًدادتشا : دتشا) الاعتفا : لعتفا

 (اًمّدقت ۱ مدقن) منت ۰ لعفت

 ىلع ىثالثلا لعفلا نم ةدئاز ميمب ءودبم ردصم : یمیلا ردصلا

 قلطس : قلطنا لثم ثالثلا ريغ نم (عقوم) لعفم وأ (دعقم) لعفم
 ىلع ىثالثلا نم ةدحاو قرم ثدحلا عوقو ىلع لدي : ةرلا مسا

 هقالطا - قلطنا لثم ىثالثلا ريغ سم . (ةلكأ) ةلعف نزو

 ىلع یئالثلا نم هعوقو نيح لعفلا ةئيه ىلع لدي : ةعيحلا مسا

 ىثالثلا ريغل ةيسايق ةغيصال (ةرظن) ةلس نزو
 بوني نأ طرشبو هب الوعفم بصنیو هلعاف عفرب ۷ ردصلا لمع

 ام وأ لعفلاو ناب هریدقت حلصی وأ (لامهالا اکرت لثم) لعفلا نع
 . هل دیعم بنذملا كباقع لثم) لعفلاو

 نوکیو مالکلا نم مهفیو هظعلب رکذیال : لوولا ردصلا

 : نم لوژلا ردصلا
 . (كتلباقم ىأ) كلباقأ نأ ديرأ : لعفلاو نأ -

 . (كلمع ىأ) تلمعام ىلرسي : لعفلاو ام -

 برعيو (لاتقلا ىأ) لتاقنس ان انررق : اهرمخو اهسا نأ -
 نوكيف هلع لحي یذلا میرصلا ردصملا بارعإ لولا ردصملا

 . هب الوعفم وأ لعاف بئان وأ العاف وأ اًريخ وأ أدتبم

 لعافلا مسا

 . لعفلا هنم عقو س ىلع لدي

 1 لعافلا مسا غ وص

 لعاف درو ىلع یئالثلا نم

 (بتاك : تّکر
 عراصلا نرو ىلع ىثالثلا ريع س
 انیم ةعراصملا فرح لادن عم

 رحآلا لبقام رسکو ةمومضم

 (لتاقم : لتاق)
 ٠ ةغلابما غيص

 ینتالو ةعلابلا دصق دنع لمعتست

 : اهءازوأو ىثالثلا نم الإ

 لاَعفم-(عاّتم)-لاعف

 -(مدوقحح) لوُعَف - (ناعطم)
 (محر)ليعق - (رینخ)لیف
 (ةهلابلا غيصو)لعافلا مسا لمع

 هب الوعفم بصبیو العام عفري
 لاب لحن نوكي نا طرشب

 (ةنطو نئاحلا بحأ الر
 دمتعيو «لا» نم ادرجم نوکی وأ

 ًادتبم وأ ماهمتسا وأ ىفن ىلع
 لالا ىلع لديو فوصوم وأ

 لابقتسالا وأ

0 3 . ۳1 

 ةفصب فرصوم ءیش ىلع لدو هریغ نم لحأام
 لوعفلا مسا

 لعفلا هيلع حق و نم ىلع لدي

 ۰ هغ وص

 لوعمم نزو ىلع ىثالثلا س

 «بوتکم : بکر

 نرو ىلع یالثلا ريغ نم

 لمقام حتق حم لعاملا مسا
 ۲ ١

 «قلغُم و

 : لوعفلا مسا لمع

 بصیو لعاف باب عقري
 نوکی نأ طرشي هب الوعفم

 لأب ىلع
 ةفشکتسلا تاهجلا

 © ةريثك اهتورث
 «لاد نم !درجم نوكي وأ

 وأ لاعحلا ىلع لديو

 ىلع دمعحيو لاقتسالا

 ًادتبم وأ حاهفتسا وأ ىفن

 را - فوصوم وأ
 (ةزئاج- ىطغم رئافلار

 ةببشملا ةفصلا

 هحو ىلع لعفلا هب ماق نم ىلع لدت
 . لعملا عوقو نامر ىلع اهدحأ دارو ةعص ىف اكرتشا نيئيش | قالثلا لعملا س الإ غاصت الو توشلا

 (هب لوعفم هل سيل ىأ) مزاللا

 : اهغوص
 :درو ىلع حرف باب س یدلا لعفلا نم

 (حرم) لین
 (رجأ) لعفأو
 «(ناشطع) دالعفو

 مرك باب نم ىدلا لعفلا نم
 . نزو ىلع

 (ميرك) ليعف

 (مهش) لغف
 (عاجش) لاعف
 (تابح) لاَعف

 (لطب) لّ
 (ولح) لف

 : ةیشلا ةفصلا لمع
 . لعافلا مسا لمع لمعت
 « اهومعم نوکیو
 اعوفرم العاف -
 (هرظنم ليمجلا ناتسبلا تلخد)

 اًبوصس هب الوعفم وأ -
 (لوقلا ایل بيطحلا ناكر

 اًرورجم هيلإ اًفاضم وأ -
 (قبيدبلا عيرس بلاطلا اذه)

 ليضفتلا مسا

 (۳ مقر لودج) فرصلا لوادج

 ةلآلا مسا ناكملاو نامزلا اا

 دادالا ىلع لدي قتشم | لدي قتشم مسا نامرلا مسا | نأ ىلع لدي «لفأ» درو ىلع مسا

 . ایه رخآلا نع

 ز عوص
 ملا یثالثلا لععلا نم عاصي

 مولعملل یبلا تبثا فرصا
 لعمأ نرو ىلع هس تصولا سيلو

 (صرألا نم ربكأ ُسمشلا) (ءالعف)
 هذهل فوتسم ريغ لعفلا ناك اذإ

 (دروم - عجرم) لعيم | هدشأ» دع هردصم رکدن طورشلا

 سم اًئامترا رثكأ مارهألا» اهببشو

 (لزانملا
 : ليضفتلا مسا تالاح

 : ةفاضالاو لأ س درج -

 هریک تو هدارفآ بجي

 (راطقلا نم ع رسأ تارثاطلا)

 لأب فرعم -

 رکذیالو لضفملل هتقباطم بحي

 هيلع لضفلا

 (ةيكذ یرکلا تحألا)

 ةركن ىلإ فاضم - ۳

 قاطی نأ ىلع هريكذتو هدارفآ بحي
 لضفملا هيلإ فاضملا

 (ءاقدصأ لضفأ بتكلا)

 ةفرعم ىلإ فاضم - ۽

 اهمدعو ةقناطلا هيف روبي

 (سانلا الضف وأ لضفأ اتار

 لعملا ام عقو ىتلا

 ناکلا مسا -

 ناکم ىلع لدي قتشم مسا

 * هعوص لعفلا عوقو

 نزو ىلع | ٠ ناكملاو نامزلا ىمسا عوص

 (حاتفم) لاتفی | لّمعفم دزو ىلع ىثالثلا س -

 (درنی) لفي |نزو ىلع وأ (ىلم - ىهلم)
 (ةقعلي) ةلععم

 نرو ىلع یالتلا ريع س -

 . (عمتحم) لوعفلا مسا



 (٤مقر لودج) فرصلا لوادج

 هريغصت ىلإ رظنلاب

 ناكملاو نامرلا تیرقتل وأ ريقحتلل وأ مجحلا رغص ىلع ةلالدلل برعملا مسالا ىلع أرطي رييغت ريغصتلا

 ليلدتلل وأ

 : قالثلا مسالا ريغصت - ١

 . (لیعف» نزو' ىلع ىنالثلا مسالا رغصي

 رينو لْيَجَر : لتم
 فلأ وأ (ةريجش) ثينأتلا ءات اهب تقحلو ةثالث ةيلصألا اهفورح ىتلا ءامسألا الثلا ةلماعم لماعيو
 . ماَرْيَحُص) ةدودمملا وأ (ىَمْيَلُسِ) ةروصقملا ثينأتلا
 . (نامیلس) ناتدئازلا نودلاو فلألا وأ
 . (باحيصأ) ىالثلا ةلماعم «لاعفأ» نزو ىلع ريسكت عمح لك لماعي كلذكو

 : یعابرلا مسالا ريغصت - ۲

 . عنیَصم : لثم «لیّیتف» نزو ىلع یعابرلا مسالا رغصي
 فلأ وأ (ةرِطْيَسُم) ثينأتلل ءات اهب تقحلو ةعبرأ ةيلصألا اهفورح ىتلا ءامسألا ىعابرلا ةلماعم لماعيو
 . (دارفُيَعُر) ناتدئارلا نونلاو فلألا وأ (ءاعبيرأ) ةدودمملا ثيثأتلا

 : یسامخلا مسالا ريغصت - ۳

 . (جیبیصم) لیبی نزو ىلع ىسامحلا مسالا رغصي

 : ةلع فرح وأ ةدئاز فلآ ةينا ام ریغصت - 4

 (ليرش) اًواو هفلأ تبلق ةدئاز فلأ ةيناثام رغص اذإ
 . (بْيَوُب) اهلصأ ىلإ تدر ةلع فرح ةيناثام رغص اذإ

 : ةلع فرح هثلاثام ريغصت - ۵

 . (ميّرك) ءايلا ىف ةلعلا فرح مغدأ ةلع فرح هئلاثام رغص ادإ

 هيلإ ةبسنلا ىلإ رظنلاب

 (ئرصي) هيلإ ءىش باستنال مسالا رخآ ىلع اهلبقام روسكم ةددشم ءاي ةدايز یه ةبسنلا
 : بسلا ىف ةيلصألا ةدعاقلا - ١

 ینادوس : نادوس : اهلبقام روسكم ةددشم ءاي هيلإ بوسنملا ريخا قحلت

 : صوقنملاو روصقلا ىلإ بسلا - ۲
 . اق ىلإ ةبسنلا ىه یونق : اواو تبلق ةئلاث ءايلا وأ یلألا تناك اذإ -

 . اطنط ىلإ ةبسنلا ف یوطنط وأ یطنط : اژاو اهبلق وأ اهفذح زاج ةعبار تناك اذإ -

 . ايبيل ىلإ ةسللا ىف یبیل : تفذح ةسماخ تناك ادإ -

 : دودمملا ىلإ بسلا - ۳

 . ءاشنإ ىلإ ةبسنلا ىف قاشنإ : تيقب ةيلصأ ةزمهلا تناك اذإ -
 ءاسك ىلإ ةبسنلا ف ىواسك وأ ٌقاسك + اواو اهبلق وأ اهؤاقبإ زاج ءاي وأ واو نع ةبلقنم تناك اذإ -
 . ءارحص ىلإ ةبسنلا ىف ىوارحص : اژاو تبلق ثينأتلل ةدئار تناك اذإ -

 : ةددشم ءايب موتخلا ىلإ بسللا - 4
 . یح ىلإ ةبسلا ىف ٌىوَُيَح : اهلصأ ىلإ تدر دحاو فرح دعب تناك اذإ

 . ىلع ىلإ ةبسنلا ىف ْىوَلَع : اواو ةيناثلا تبلقو ىلوألا تفذح نيفرح دعب تناك اذإ
 ىعفاش ىلإ ةبسنلا ىف یعفاش : بسللا ءاي اهلحم تلحو تفذح رثكأ وأ فرح ةثالث دعب تناك اذإ -

 : رخآلا فوذحا ىفالثلا ىلإ بسلا - ۵

 . بأ ىلإ ةبسنلا ف یو : فوذحملا فرا هبلإ دري -

 : عمجلا ىلإ بسنلا - *

 ءارزو ىلإ ةبسنلا ف ىريزو : هدرفم ىلإ بسن عمجلا ىلإ بسلا ديرأ اذإو . عمجلا ىلإ بسيال -
 عمجلا ىلإ بسنلاو درفلا ىلإ بسدلا نيب زييمعلل عمجلا ىلإ بسنلا ناكمإ ةيبرعلا ةغللا عمجم ىريو
 . بالط ىلإ بسنلا ىف الط لثم



 (۵ مقر لودج) فرصلا لوادج
 لعفلا

 همدع نم هلعاف رکذو « هبیکرتو هتينب ىلإ رظنلاب

 | اس >> ا و
 همدع نم هلعاف رکذ ىلإ رظنلاب هبیکر ت ىلإ رظنلاب هتينب ىلإ رظنلاب

 لوهجملل ىنبع مولعملل ینبم ديزم درج لتعم تا
 لعجو هلعاف فذحام هلعاف هعم رکذیام ةيلصألا هفورح ىلع دیزام ةيلصأ هفورح عیمج تناکام هفورح ىف ناکام نم هبلصألا هفورح تلعام

 ءیرق) هناکم هب لوعفلا بلا غیذلا ار نم رتكأ وأ فورح نانثإ وأ فرح ةيلصالا , ةلعلا فرحأ
 بلا . هابینوقأاس» فرح : الث 2 علا تاور نم

 ىضاملا لعفلا ءانب : فالثلا دیرم (ّبّتك) لثف نزو ىلع هفورح لوآ : لاثم - ۱ | ةزمه هفورح دحأ : زومهم -۱

 : لوهحملل : دحاو فرح دیزم - (ملع) لیف نزو ىلع ةلع فرح ةيلصألا (أرق - لاس - دخا)

 یضالا لعفلا یی (مّركأ) لأ (مرک) لثف نزو ىلع (سی - دجو) | هللثو هینا : ال فعضم - ۲

 لیقام رسکب لوهجملل (لتاق) لاف هفورح ىلاث :فوجأ - ۲ , دحاو سنج نم

 كرحتم لک مضو هرخآ (مُدق) لّعف ز ىعابر ةلع فرح ةيلصألا مخي - هر - ثمر

 (ملئُتسا - ظف) هلبق : نيفرحب دیزم - (جرحد) للعف نزو ىلع (باط - لاق) | هفورح تملسام : ملاس - ۳

 (قلطنا) لعفنا هفورح ثلاث : صقان - ۳ فيعضتلاو ةزمملا نم
 عراضلا لعفلا ءانب (عمتجا لعتفا ةلع فرح ةيلصألا (مهف - بتک - حتف)

 : لوهجملل (رمحا) لعفا . (یضر - اندر
 عراصلا لعفلا ىنبي فرح ةئالثب دیزم -

 حتفو هلوآ مضب لوهحملل (رفغتسا) لغفتسا
 هرحآ لبقام (قرورعا) لعوعفآ

 ی نعل : یعابرلا دیزم

 : دحاو فرح دیزم -

 (جرحدت) عفت

 : نيفرحب دیزم -
 ْلعفا وأ ٌللعفا
 (عقن رفا - رعشقا)



 (5 مقر لودج) فرصلا لوادج

 حاتحيو هلعافب ئفتكيالام هلعافب ىفتكي
 جاتي الو
 هب لوعفمل

 (دیز ماق)

 رثكأ وأ دحاو هب لوعفم ىلإ
 (سردلا ذيمالتلا مهف)

 : نيلوعفم بصنت ىتلا لاعفألا
 امهلصأ نيلوعفم بصنت لاعفأ -

 : ريخلاو أدعبملا

 معز - بسح - لاح - نظ
 دجو - ملع - ىأر - لعج

 لعج - لوح - رّيص - ىفلا
 . لختا - در

 (اًمئان لجرلا تر

 سيل نيلوعفم بصنت لاعفأ -
 ربخلاو ًادتبلا امهلصأ

 - جيم - ىطعأ - سبأ - اسك
 ضرالا ٌعيبرلا سبلأ) عنم - نا
 . (ةيهاز ةلح

 لصفلا
 هفیرصتو .هعوقو نمزو .هلومعم ىلإ رظنلاب

 هعوقو نمز ىلإ رظللاب

0222777 
 ضام

 ىش ثودح ىلع لد ام

 ملكتلا نمز لبق
 لا كبانتجا ىنّرس)

 رئامضلا ىلإ هدانسإ

 رئامضلا عيمج هيلإ دنسب
 نون ان - لعافلا ءات) ةكرحتملا
 فلأ) ةنكاسلا رئامضلاو (ةوسنلا
 . (ةعامجلا واو نیئئالا

 ةبطاخلا ءاي هيلإ دنسيالو

 عزا
 ءیش ثودح ىلع لد ام

 . هدعب وأ ملکتلا سز ىف

 (راطلا ةرئاطلا رداخت نآلا)

 (مداقلا عوبسألا داحتمالادفعیس)

 : رئامضلا ىلإ هدانسإ

 واو « نينثالا فلأ) ةنكاسلا

 . (ةبطاخلا ءاي « ةعامجلا

 ةوسنلا نون الإ هيلإ دنسيالو
 . ةكرحتملا رگامضلا نم

 رمآ

 دعب ءیش ثودح هب بلطیام
 ملکتلا نمر

 (كيدلاو ٌمرتحا)

 : رئامضلا ىلإ هدانسإ

 ةنكاسلا رئامضلا عيمج هيلإ دسی

 واو « نينثالا فلأ) ةنكاسلا
 (ةبطاخلا ءاي « ةعامجلا

 س ةوسنلا نون الإ هيلإ دنسيالو
 ةكرحتملا رئامضلا

 «هعوقو نمز ىلإ رظنلاب» لعفلاب صاخلا لعفلا ىف رئامضلا ىلإ هدانسإو رمألاو عراضملاو یضالا لعفلا نم لك فيرصن رظني

 هفيرصت ىلإ رظنلاب

] 0000 | 
 دماج

 ةدحاو ةروص مزليام

 (رمألا ةروص وأ ىضاملا ةروص)
 :یضالا ةروص مزلت لاعفأ- ۱

 برک - ماد ام - سیا
 قلولخا - یرح - یسع

 اذبحال - البح - سعب - مع
 لاعفأ نم) عرش - أشنأ - ذخأ
 (ع ورشلا

 : رمألا ةروص مزلت لاعفأ - ۲
 مّلعت - بک

 فرصت

 ةدحاو ةروص مزلیالام

 : فرصتلا ةمات لاعفأ- ۱

 یضالا اهنم أيام
 رمألاو عراضملاو
 (ركش د بتك 5 ماف)

 : فرصتلا ةصقان لاعفآ - ۲

 یضالا ابنم أيام

 . طقف عراضلاو
 ءیتفام - حربام - لازام
 قفط - داك - كفناام

 . لعج



 فاشلاءزجلا

 نر رو





 نر درو
 سرهملا

 لوألا بابا

 قرصلا نازيملا
 ةحفصلا

 . .. قرصلا نازیلا

 یناشلا بابل

 مسالا
 فرصلا دعاوق ثيح نم

 ۱ a هتینب ىلإ رظنلاب مسالا : لوألا لصفلا

 دودملا - صوقنملا - روصقملا wg رخآلا حيحصلا ريغ مسالا
 ١١00000

 ةركدلا مسالا ۱۲ ۰ a ىلإ رظنلاب مسالا : ىلاثلا لصفلا ا ا س  رشالا حیحصلا مسالا
 ۱۲ a موم م ةو ب ةفرعملا مسالا ا ا 0

 ۱ 2 ها نرو ةيرعقلا فورخاو لأب فرعلا e .. لوصوملا مسالا - ةراشالا مسا
 as e ened o هنییعت دوصقملا ىدانملا 2 ةفرعم ىلإ فاضملا



 ان هد جك > ۱ 2 هعوب ىلإ رظنلاب مسالا : ثلاثلا لصفلا

 ۱۷ هه ی . 2 ... . .ثنؤملا مسالا

 ¥1 و ا E دوو ê ا 575 ثينأتلا تامالع

 5 ور یوم رخ ها و و .. هددع 1 رظنلاب مسالا : عبارلا لصفلا

 VY) ees e E as رم سم س ءس .  درفملا مسالا

 ۲۱ ۰ eme ا اا روصقلا ةي هيي دك حلا مسالا ربع
 انار و سا ê 1 بر. ةيارعإ ىف يالا ةقحلملا قالا

 ۲۵ سس ns o .ملاسلا ركذلا عمج 00 - ماسلا ركذملا_عبج غوص
 ۲و س... ب ..املاس ركذم عمج دودملاو روصقلاز ضوقنملا عع
 انا و Sa املا لا .. ماسلا ركدملا عمجب ةقحلملا ظافلالا

 لا o ا .. ملاسلا ثنؤملا عمج

 0 NN ماسلا ا عمج ۳ ا ماسلا ثنؤملا عمج غوص
 سا ی... . .... .املاس ثلؤم عمج دودمملاو صوقنملاو روصقلا عمج
 كويل , Ro هه . املاس ثنوم عمج وا نكاسلا - ینالثلا عمج
 YQ 00 0 هال یک الب ياما رو ل نی ريحا

 صور مم.“ ةققكو ىلإ رظنلاب مسالا : سماخلا لصفلا

 8 تک ... تاذلا | مسا

 يسال r oR اه و هوو جلا Te ونا ۲ ینعلا مسا



 یسادسلاو ىسامخلاو « یعابرلاو « ىثالثلا لعفلا ردصم

 ةقيطا مساو ةرلا مسا - یعانصلا ردصلا - یمیلا ردصلا

 لوؤملا ردصلاو میرصلا ردصلا - ردصلا لمع
 قتشلا مسالا

 . لعافلا مسا

 لعافلا مسا لمع - لعافلا مسا غوص
 ةعلابملا غيص لمع - ةغلاملا غيص

 ۱ . لوعفلا مسا

 لاا مسا لمع - ۳" مسا غوص

 1 لعافلا مساب ةببشملا ةمصلا

 ةبتلا ةفصلا لمع - ةببشملا ةفصلا غوص
 ليضفتلا مسا

 مسا لمع - ليشفتلا مسا تالاح - ليضفتلا مسا غوص
 4 57 ناكملاو نامزلا امسا

 ةلآلا مسا

 هريعصت ىلإ رطنلات مسالا : سئاسلا لصفلا

 یسامحاو یعابرلاو قالتلا مسالا ريغصت

 ةلع فرح هثلاثامو ةدئاز فلأ هيناثام ريغصت

 .. هيلإ ةبسنلا ىلإ رظملاب مسالا : عباسلا لصفلا
 دودمملاو صوقنملاو روصقملا ىلإ بسنلا

 رخ الا فوذحا ىتالثلا ىلإو « ةددشم ءايب موتحملا ىلإ بسنلا

 . دعاوقلا ريغ ىلع ةبوسنم ءامسأ - عمجلا ىلإ بسنلا



¢ 

 ثلاثلا بابلا

 لعفلا

 فرصلا دعاوق ثيح نم

 هتيب ىلإ رظلاب لعفلا : لوألا لصفلا

 a حيحصلا لعفلا
 ماسلا - یتالتلا فعضملا - زومهلا

 لتعلا لعفلا
 ۱ صقاملا - فوجألا - لاتلا

 هبيكرت ىلإ رظنلا لعفلا : یلاثلا لصفلا
 n درجا لعفلا

 0 درجملا لعفلا - ىثالثلا درجما لعفلا

 دیزلا لعفلا

 .. ىعابرلا ديزم - یتالتلا ديزم

 . هعوقو نمر ىلإ رظنلاب لعفلا : ثلاثلا لصفلا
 ۳۳ .....  ىضاملا لعفلا

 رئامضلا ىلإ ىضاملا لعفلا دانسإ

 ۳ عراضلا لعفلا

 .. . رئامضلا ىلإ عراضلا لعفلا دانسإ

 رمألا لعف
 رگامضلا ىلإ رمألا لعف دانسإ

 .هلومعم ىلإ رظنلاب لعفلا : عبارلا لصفلا

 . مزاللا لعفلا
 . یدعتلا لعفلا

 ا ةيدعت - 20 بصنت ىلا لاعفألا

 همدع نم هلعاف ركذ ىلإ رظنلاب لعفلا : سماخلا لصفلا

 مولعملل ىميملا لعفلا

ote 

ooo oo 



 ةحفصلا

 ۸۲ ۱ . 2١ لوهجملل یتبلا لعفلا
 A۲ لوهجملل عراضلا ءانب - لوهجملل ىضاملا ءانب

 ۸4 هعیرصت ىلإ رظنلاب لعفلا : سداسلا لصفلا
 A4 دماجلا لعفلا

 A٤ رمألا ةروص مزلت ىتلا لاعفألا - یضالا ةروص مزلت ىتلا لاعفألا

 Ao فرصتلا لعفلا

 لا 2 فرصتلا ةصقان لاعفآ - فرصتلا ةمات لاعفأ

 عبارلا بابا
 مقرتلا تامالع - مجاعلا ف فشکلا - 0 و 2 - ةزمهلا

 مك ۳ : لوألا لصفلا

 ۸٦ (لصولا ةزمه - عطقلا ةزمه) ةملكلا 1 ىف عفت ىتلا ةزمهلا
 ۸۸ ةطسوتلا ةزمهلا

 ۸۹ 4 د : 5 . , ةفرطتملا ةزمها

 ا د ۱ لادبإلاو لالعالا : ىنافلا لصفلا

 ۹۰ لالعإلا

 AY .. N شا ۳ لادبالا

 E ot ون هوم يه, دن تا فن ثلاثلا لصفلا

 ۹ E ون رم SS . . ...مجاعلا ىف تادرفلا بیترت

 q0 . e e ea مجاعملا ف فشكلا ةقيرط

 ه5 سس ترس سس مقرتلا تامالع : عبارلا لصفلا

 سماخلا باللا
 فرصلا دعاوقل ةماع تاقیبطت

 ۱۰۱ . ... تارابعلاو لمجلا ضعب عمجو ةينثتل ةعونتم ةلثمأ : لوألا لصفلا

 eA ی جا شون ریسکتلا عومج نم ةفئاط : ىناغلا لصفلا

 ۱۲۷  اهرداصم غوصو اهعراضم طبضو ةيئالثلا لاعفألا مظعمب ةمئاق : ثلاثلا لصفلا



 لوألا بالا

 فربصلا نازيملا

 ۱ هاوس رییغت_نم اپیلع أرطي ام لکو ةيبرعلا ةملكلا ةينبب فرصلا دعاوق صتخت

 ۱ . صقلاب وأ ةدايزلاب
 لوصأ نأ فرصلا ءاملع ربتعا اذلو . فورحلا ةيثالث ةيبرعلا تاملکلا مظعمو

 اهنزو دنع اهولباقو ةملكلا ةينب طبضل اًماظن اوعضوو « فرح ةثالث تاملکلا

 . ( لعف ) ماللاو نیعلاو ءافلاب

 نزو ىلع ( برش ) و لَعَف نزو ىلع ( رکش ر ةملك نوکت ساسألا اذه ىلع -

 . لعف نزو ىلع ( مرک ) و لجف
 ماللا راركتب سماخلا وأ عبارلا فرحلا لبوق ةيسامخ وأ ةيعابر ةملكلا تناك اذإو -

 ' . لثعف نزو ىلع هّرمزو - للف نزو ىلع ( جرح ) لثم
 ىف هلباقيام رک ةملكلا لوصأ نم فرح راركت نع ةعشان ةدايزلا تناك اذإو - .

 . لكف نزو ىلع مُلع لثم . نازیل
 ىتلا فورحلا یهو ةدايزلا فورح نم رثكأ وأ فرحب ةديزم ةملكلا تناك اذإو -

 تديزو ماللاو نيعلاو ءافلاب ةيلصألا فورحلا تلبوق « اهينومتلأس » ةملك اهعمجت

 . اهتكرحب یه اک ةدئازلا فورحلا نازيملا ىف

 نزو ىلع (كّراش) ةملكو «(َلَعفأر نزو ىلع (َنَسْخأ) ةملك نوكت كلذ ىلعو
 ' «(لعاف) نزو ىلع (بتاك) ةملكو (ٌلعفتسا) نزو ىلع (ٌركْفتسا) ةملكو (َلَعاف)
 . (لاعتفا) نزو ىلع (باختنا) ةملكو « (لوعفم) نزو ىلع (مورحم) ةملكو
 اذه ىلعو . نازیلا ىف هلباقيام فذخ ةنوزوملا ةملكلا نم فرح فذح اذإو ¬



 تالا

 . (ع) نزو ىلع (فّو س) (يف) رمألا لعفو (لُع) نزو ىلع (ذخ) ةملك نوكت
 . ماسقأ ةثالث - لوقلا قبس اک - ةيبرعلا ةلمكلا مسقنتو اذه

 مسالا نم لكب ةقلعتلا فرصلا دعاوق باتكلا نم ءزجلا اده ىف سردنسو

 . رييغت ىأ اهيلع أرطي ال ىأ ةدماج اهعيمجف فورحلا امأ . لعفلاو



 فاشلا باتحبلا

 مسالا

 : ةيتآلا ماسقألا - فرصلا دعاوق ثيح نم - مسالا ةسارد لمشت

 رحألا حيحص ریغو رحآلا حیحص ىلإ مسقنيو هتينب ىلإ رظنلاب مسالا - ١

 ةفرعمو ةركد ىلإ مسقنيو هنييعت ىلإ رظنلاب مسالا - ۲

 . ثنؤمو ركذم ىلإ مسقنيو هعون ىلإ رظنلاب مسالا - ۳

 ٤ - عمجو ىنتمو درفم ىلإ مسقیو هددع ىلإ رظنلاب مسالا .

 . قتشمو دماج ىلإ مسقیو هبيك رت ىلإ رظنلاب مسالا - ه

 هيلإ ةبسنلا ىلإ رظنلاب مسالا - ۷



 - د

 لوألا لّصفلا

 دتسینب یا رظنت اب مسالا

 . رخالا حیحص ریغو « رحآلا حیحص ىلإ هتينب ىلإ رظنلاب مسالا مسقني

 رخآلا حیحصلا ريغ مسالا

 . دودمم - صوقنم - روصقم : ىلإ رخآلا حيحصلا ريغ مسالا مسقني

 نكميال ىأ « ةيلصأ ةمزال فلأ هرخآ برعم مسا لك وه : روصقلا مسالا
 :لثم (ءايلاب تسر ولو قطنلا ثيح نم افلا نوکت نأ مهلاور انع ءانغتسالا

 . یعدتسم - یفطصلا - ىَهلملا - ىّركذلا - اًصعلا - یّدفا - ىتفلا

 (ةرسکلاو ةحتفلاو ةمضلا) ثالثلا بارعالا تاکرح روصقلا رخآ ىلع رّدقتو -

 . (رذعتلل فلألا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم : ىّتفلا) : یتفلا ءاج : لثم

 . (رذعتلل فلألا لع ةردقم ةحتفب بوصنم : ىَهلملا) یهللا تلخد

 . (رذعتلل فلألا ىلع ةردقم ةرسكب رورجم : اًضعلا) اًصعلا ىلع ٌتأكتا

 . رجلاو بصنلاو عفرلا ىف اًظفل تفذحو اًطخ هفلأ تيقب روصقلا دن اذإو -

 . اضع ىلع تأكتا - ىّهلم تلخد - یف ءاج : لثم

 . اهلبقام روسكم ةيلصأ ةمزال ءاي هرخآ برعم مسا لك وه : صوقللا مسالا -

 ىِعادلا - ىوداولا - یضاقلا - یعارلا - ىوداحلا - ىياحملا : لثم

 ءاي نأل صوقنملا نم سيل الثم ىّْبَظ مسا نأ حضتي مدقتلا فيرعتلا نمو

 هءاي نأل صوقللا نم سيل ّىِرصم مسا كلذك . اهلبقام روسكم ريغ ةريخألا
 . مسالا نم اًءزج الصأ تسيل ىأ ةيلصأ تسيل



 — اه ا

 . رجلاو عفرلا یتلاح ىف ةرسکلاو ةمضلا صوقتلا رخآ ىلع ردقتو -
 . ظفلتو هرخآ ىلع لخدته (ةحتفلا) بصتلا ةكرح امآ

 . (لقثلل ءايلا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم : یماحا) یماحا ءاج لثم

 . (لقعلل ءايلا ىلع ةردقم ةرسکب رورجم : ىواولا) یداولا ف ترس
 . قرهاظلا ةحتفلاب بوصنم : یضاقلا) یضاقلا تلباق

 بصنلا ةلاح ىف تیقبو رجلاو عفرلا یتلاح ىف های تفذح صوقنلا نون اذإو -

 . اًيضاق تلباق - ٍداو ىف ترس - ماحم ءاج : لثم

 . (ةيلصأ ةدحاو ءایب یبتنلاو) صوقنملا مسالا نيب طلخلا مدع یعارب : ةظوحلم

 . نیونتلا دنع هوای فذحتال یذلاو ةددشم ءایب ىبتنملا مسالا نیو

 یرصع تررم.- بوطلا نم ینبم لزنلا اذه : لثم

 . ةدئاز فلأ اهلبق ةزمه هرخآ برعم مسا لک وه : دودملا مسالا

 . ءامظع - ءارعش ا - ءاسک - ءاس - ءادتبا - ءاشنإ : لغم

 : یهف عاونآ ةعبرأ ىلع دودملا مسالا ىف ةزمفاو

 . (أدتبا نم) ءادتبا - (اشنأ نم) ءاشنإ : لثم : ةيلصأ امإ (أ)

 . (ومسی نم) ءامس - (ینیی نم) ءانب : لثم واو وأ ءاي نع ةبلقنم امإو (ب)
 ءاروشاع - ءابرقع - ءارضح - ءارحص : لثم ثينأتلل ةدئاز اماو (ج)

 . ءابدآ - ءاسؤر س ءايفوأ - ءارعش - ءامظع : لثم عمجلل ةدئاز املو ( د)

 نّونيال (عمجلل وأ ثينأتلل) ةدئازلا ةزمهاب موتخلا دودملا مسالا نأ ظحالیو

 . ًءابدج ٌءارحص ىف ًءارعش تلباق : لثم فرصلا نم عونم هنأل

 ءاي نع ةبلقنم ةزمهب وأ (ءادتبا لثم) - ةيلصأ ةزمبب موتخلا دودمملا مسالا امأ
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 ةلاح ىف هيلإ فلآ ةفاضإ مدع ةاعارم عم «نونی هنإف (ءامسو ءانب لثم) واو وأ
 . نيونتلا دنع نيفلأ ةزمها طسوتت نأ زوجي ال ذإ  بصلا

 . ءاسم ةسداسلا ةعاسلا نم ءادتبا تاميلعتلا هذه قطت : لغم

 رخالا حیحصلا مسالا

 . اًدودمم الو اًصوقنم الو اًروصقم سيل برعم مسا لک وه رخآلا حيحصلا مسالا

 . ولد - یبظ - ةرجح - لجر : لثم
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 فاشلا لبّصفلا
 هنلبحعد ىلإ رظنلاب مسالا

 ةفرعمو ةركن : نيمسق هنييعت ىلإ رظنلاب مسالا مسقني

 ةركنلا مسالا

 . نيعم ريغ ىلع لدي مسا لك وه ةركنلا مسالا

 . ةرهز - دسأ - ناسنإ : لفم

 ةفرعملا مسالا

 . نيعم ىلع لدي مسا لك وه ةفرعملا مسالا

 . جسفنبلا ةرهز - دسألا اذه - ناسنإلا - دمحم : لثم

 : ىهو ةعبس ةفرعملا عاونأ

 < وفضلا ها

 . ملا - ۲

 . ةراشإلا مسا ه ۳

 . لوصوملا مسالا - 4

 : لاب فرعلا - ه

 . ةفرعم ىلإ فاضلا - 5

 . هنییعت دوصقملا یدانلا - ۷

 : ةفرعلا عاونآ نم عون لكل زجوم حرش لياميفو
 بئاغ وأ بطاخم وأ ملکتم ىلع لدي ىنبم ةفرعم مسا : ريمضلا- ١



۱۳ 

 ... ىلا - وه - تنأ - نحن - انآ : لثم

 لوألا ءزجلا ىف ینبلا مسالا ةسارد دنع لیصفتلاب ریمضلا حرش قبس دقو

 . باتكلا س

 . هتاذب ىش وأ ناكم وأ صخش نييعتل عضو مسا : ملعلا- ۲

 - لينلا - قشمد - ةكم - نانبل - برغملا - ةشئاع - دمحم : لثم

 : عاونأ ةثالث ملعلاو.بونادلا

 . نبا وأ مأ وأ بأب ادبي بكرم لك وهو : ةيثک (أ)

 . انيس نبا - موثلك مأ - ركب وبأ : لثم
 - ىبنتملا و ا ر يشأ انو هو : بقل (ب)

 . ظحاجلا

 : نوكي مسالاو . اًبقل وأ ةينك سيلام وهو : مسا (ج)

 - سنوت - میرم - ىلع : لثم (ةدحاو ةملك نم یار اًدرفم امإ -
 . (هيلإ اًفاضمو افاضم ىأ) اًيئاضإ اًبيكرت اًبكرم وأ -

 . تایزلا رفك - رافغلا دبع < باهولا دبع : لثم

 . كرويوين - ديعسروب : لثم اًيجزم اًبيكرت اًبكرم وأ -

 : ةظوحلم

 . لوقنمو لجترم ىلإ مّلعلا مسقني (أ)
 . ةيملعلا ريغ ق لامعتسا هل قبسي مل ام وه لجترماف -

 . ةيواعم - دادغب - قشمد - بنیز - فسوي - داعس : لفم

IANSهی بز هو همتا نزع نا هام قشم  

 - دعسآ - رونأ - فیرش - ميرك - دومحم - نسح : لثم ةفص
 . ةرهاقلا - ةروصنلا - ةيداش
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 - ةاجن - لادتعا - مارک - صالخإ - قیفوت : لثم ردصم وأ

 . ىوجن - ىده - لالد - ءافو

 . زوريف - ةدرمز - ةدرو - ةماسأ - دسأ : لتم سنج مسا وأ

 . (رمأ لعف : ْرِع) نيدلا زع - ديزي - دمحأ : لثم لعف وأ

 فلألا ام فدح (نيّملع) نيمسا نيب «نبا» ةملك تعقو اذإ (ب)

 . كلام نب نيدلا لامج - باطلا نب رمع : لثم

 . كلام نبا ةيفلأ تأرق : لثم - ةلماك تبتك نيمسا طسوتت مل اذإو

 < هذه « اذه : لثم هيلإ ةراشإلاب نّيعم ىلع لدي ةفرعم مسا : ةراشإلا مسا ۳

 ... شا كلانه « كانه « كئلوأ « كلت « كلذ یالّوه

 نم لوألا ءزجلا ىف ینبلا مسالا ةسارد دنع ةراشالا مسا حرش قبس دقو)

 (باتكلا

 ةلص ىمست هدعب ةلمج ةطساوب نيعم ىلع لدي ةفرعم مسا : لوصوملا مسالا- 4

 (... حلا نم ام « نيذلا « ىتلا « ىذلا : لثم) لوصولا

 (لوألا ءزجلا ىف ىنبملا مسالا ةسارد دنع لوصولا مسالا حرش قبس دقو)

 . ةفرعم راصف (لا» هيلع تلخد ةركن مسا لكوه «لا» ب فرعملا- ه

 . ملقلا - فيسلا - ةقيدحلا - لجرلا : لثم

 . هنيونت فذح « نونلا مسالا ىلع «لا» تلخد اذإ(أ)

 ف ترس - ٌباتكلا تذحأ : اًباتك تذحأ - لجرلا ءاج : لجر ءاج : لثم

 .٠ ةقيدحلا ىف ترس : ةقيدح

 - اهيلع اضوخد نيح «لا» مال قطن ىلإ رظنلاب - ةيبرعلا فورحلا مسقنت (ب)
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 افرح ١4 اهددعو « ماللا قطن اهیف رهظی ىتلا یهو : ةيرمق فورح -

 : ىهو

 E و و ات دعس يك صح حاسما
 ی و

 ةنكاس ماللا قطنت « یرمق فرح أدبي مسا لک ىلع «لا» لوخد دنعو
 . وه اک مسالا نم لوألا فرحلا قطنيو

 - اصَمْلا - ةئطَخْلا - بجاخلا - لمَجْلا - رعبلا - ضرألا : لغم

 - ةرجهلا - ةنيدّمْلا - ةسارکلا - رصقلا - ىَمْلا - ةفرعْل

 . راسیلا - دلو

 افرح ٠١ اهددعو ماللا قطن ابيف رهظيال ىتلا یه ةيسمش فورح -

 : یهو

 - ط شا صاح شا ساز تر سؤ ساو - ثا ت
 نادك ل ذه ا

 ماللا قطنتال « ىسمش فرحب أدبي مسا لك ىلع (لا» لوخد دنعو
 . مسالا نم لوألا فرحلا ددتیو اقالطإ

 - مهسا - ةجاجرلا - بئذلا - ةحوّدلا - ٍجلّتلا - ذيملُتلا : لغم

 - لظلا - ةنوحاطلا - باشلا - ءارحّسلا = نسمشلا

 . ةذفاّثلا - ناسللا

 : ةظوحلم

 ىلإ ةراشإلا ردجت « ةيسمشلا فورحاو ةيرمقلا فورحلا نع مالکلا ةبسانمب

 رای هو هم "ةكيفلا
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 ساسأ یهو « ضرألا لوح رمقلل ةرود ةرشع ىتتثا مامت ىه ةيرمقلا ةنسلاو

 . ىرجه لا ميوقتلا

 ساسأ یهو رشع ىنثإلا جوربلا سمشلا عطق رادقم ىهف ةيسمشلا ةنسلا ام

 5 یدالیلآ ميوقتلا

 : یه (ةيرمقلا روهشلا ىأ) ىرجهلا ميوقتلا روهشو
 ىدامج - ىلوألا ىداه - رخآلا عيبر - لوألا عيبر - رفص - مرحلا

 . ةجحلا وذ - ةدعقلا وذ - لاوش - ناضمر - نابعش - بجر - ةرخآلا

 : ىه (ةيسمشلا روهشلا ىأ) یدالیلا ميوقتلا روهشو

 ويام - (ناسين) ليربأ - (راذآ) سرام - (طابش) رياربف - (ینثلا نوناک) رياني

 ريمتبس - (با) سطسغأ - (زومت) - ويلوي - (ناريزح) وينوي - (رايأ)

 نوناك) ربمسید - (ىناثلا نيرشت) ربمفون - (لوألا نيرشت) ربوتكأ - (لوليأ)
 : (لوألا

 . ةفرعم مسا لإ هتفاضإ نم فيرعتلا بستكا ةركن مسا : ةفرعم ىلإ فاضملا- ٩

 ىلإ هتفاضإب فيرعتلا بستكا ةركن مسا : باتك) خيراتلا بانك : لم
 .(خيراتلا

 (باتكلا نم لوألا ءزجلا ىف هيلإ فاضملاو فاضملا حرش قبس دقو)

 . ءادنلاب هدصق نم فيرعتلا بستكا ةركن مسا : هنییعت دوصقملا ىدانملا- ۷

 (باتكلا نم لوألا ءزجلا ىف هنييعت دوصقملا ىدانملا حرش قبس دقو)
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 تثلاثلا لصفلا

 ةهعون ىقإرظنلاب مسالا

 ثنؤم - ركذم : نيمسق هعون ىلإ رظنلاب مسالا مسقني
 ركذملا مسالا

 . تاناويحلاو سانلا نم روكذلا ىلع لد ام وه ركذملا مسالا

 . روفصع - ناصح - دسأ - ذيملت - لجر - بأ : لغم

 . اًركذم قافتالاب اهضعب ليج دقف اه ةايح ال ىتلا ءايشألا ءامسأ امأ

 . باب - باتك - ملق - فيس - رمق : لثم

 ثنؤملا مسالا

 (ىقيقح ثنؤم) تاناويحلاو سانلا نم ثانإلا ىلع لدام وه ثنؤملا مسالا

 . ناتأ - ىعفأ - ةاتف - ةأرما - تحأ - مأ : لغم

 (ىزاجم ثنؤم) اوم قافتالاب اهضعب ليج دقف اهل ةايح ال ىتلا ءايشألا ءامسأ امأ

 . راد - ءارحص - ةّمق - ةرك - ةروص : لثم

 : ثينأتلا تامالع

 : یه تامالع ثالث ثنؤملا مسالل

 . ةدودمملا ثيناتلا فلآ - ةروصقملا ثينأتلا فلأ - ثينأتلا ءات

 تامالع رثكأ ىه (ةطوبرملا ءاتلاب ىمست ىتلا ىهو) ثينأتلا ءات : ثينأتلا مات - ١

 : یهو . الامعتسا ثينأتلا

 . اهبيكرت ةعيبطب ةئنؤملا ءامسألا ضعب ىف الصأ ةدوجوم اّمإ (أ)

 . ةلود - ةدئاف - ةقيدح - ةدضنم - ةمطاف : لثم
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 . ركذملا نم ثنؤملا زيف تافصلا ىلإ دازت وأ (ب)
 : سردم - ةليمج : ليمج - ةمئاق : متاق - ةملسم : ملسم : لم

 : یهو ءاتلا هذه اهقحلتال تافص كانهو . ةسردم

 ةأرماو روكشو روبص لجر لثم (لعاف ىنعمب) لوُعف نزو ىلع ناك ام -

 . روكشو روبص

 ةأرماو ليتقو رج لحر لثم (لوعفم ىنعمب) لیعف نزو ىلع ناك ام وأ -

 . ليتقو رج
 عضرمو لماح لثم روکذلا نود ثانالا ىلع قبطنت یتلا تافصلا وأ -

 .. حلا

 . ليلق اذهو . تافصب تسيل ىتلا ءامسألا ضعب ىلإ دازت وأ (ج)
 . ةنبا : نبا - ةأرما : ؤرما - ةناسنا : ناسنإ : لغم

 دارجو رقبو جاجدو مامح لثم سنج مسا ىلع اهرکذم لدي ءامسأ كانه ( در

 ءامسألا هذه ىلإ ةطوبرم ءات تفيضأ اذإو ... رخصو خيطبو لاقتربو

 ثنولاو ركذملا هيف ىوتسي) سنجلا اذه نم ةدحاو وأ دحاو ىلع تلد

 ةخيطبو ةلاقتربو ةدارجو ةرقبو ةجاجدو ةمامح لثم (تاناويحلل ةبسنلاب

 مسا سفن وه ءامسألا هذه عمج نوكي ام اًبلاغو اذه ... ةرخصو

 ركذلا ىلع عقي) ةمامح هدحاو « ريط سنج مامحلا لوقنف :سنجلا

 . مامح هعمجو (ىثنألاو
 . حافت هعمجو « ةحافت هدحاو « رمثلا نم عون حافتلا

 : ةروصقملا ثينأتلا فلأ - ۲

 : ةيتالا تالاحلا ىف ثينأتلل ةمالع ةروصقملا فلألا نوكت

 . (ىلعف اهنؤمو) نالْعَف نزو ىلع اهركذم ىتلا تافصلا ثنؤم ( أ )
 یلشک : نالسك - ىَعْوج : ناعوج - ىَشْطَع : ناشطع : لثم
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 (لثف هتنؤمو) لعفأ نزو ىلع هرکذم ىذلا ليضفتلا مسا ثنؤم (ب)

 - ىَرْغُص : رغصأ - ىمْظُع : مظعأ - یریک : : ربکآ : لثم

 . ىلطف : لضفأ - ايل : ىلعأ

 . ةروصقم فلأب ةيبتنملا رداصملا جر

 . یولف - ىرشُب - ىركذ - ىوجن - یوعد : لثم

 اییکرت ةعيبطب ةروصقلا ثينأتلا فلأب ةيبتنملا تافصلا وأ ءامسألا 6

 . لب - ىعفأ - ىثنأ : لفم

 فلأب ةيبتنملا تافصلا وأ ءامسألا ناف ةروكذملا تالاحلا ادع اميفو اذه

 ىم < ىقبتسم - ىفطصم : لثه . ةثنؤم ربتعتال ةروصقم

 ۰ ىّضَرَُم - ىحرج

 : ةدودمملا ثينأتلا فلأ - ۳

 : ةيتآلا تالاحلا ىف ثينأتلل ةمالع ةدودملا فلألا نوكت

 . الف اهئئؤمو) لعفأ نزو ىلع اهركذم ىتلا تافصلا ثنؤم (أ)

 . ءايمع : ىمعأ - ءاجرع : جرعأ - ءارح : ره : لثم

 . اهيكرت ةعيبطب ةدودملا ثينأتلا فلأب ةيبتثلا تافصلا وأ ءامسألا (ب)

 . ءابرح - ءاروشاع - ءابرقع - ءانسح - ءارحص : لثم

 لثم (ةيلصأ) اهتزمه تناك اذإ ثينأتلل ةمالع ةد ودمملا فلألا ربتعتالو اذه

 (عمجلل ةدئاز وأ) ءافصو ءانب لثم (واو وأ ءاي نع ةبلقنم وأ) ءادتبا

 . ءافلخو ءامظعو ءارعش لثم

 : ةظوحلم

 . ثینأتلا ةمالع اهتقل رکذم ىلع لدت ءامسأ ضعب كانه - ۱

 . ةحلط - ةزمح - ةيواعم : لغم

 ثينأتلا ةمالع اهب سيلو ثنؤم ىلع لدت ءامسأ كلنهو - ۲
. 
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 (یقیقح تنؤم) ناتا - دنه - مرم - بنیر : لثم

 - مر - لْجر - راد - برح - ركب - ىعفأ - ضرآ - نذأ

 . دي - ران - بان - فک - ساک - مَدَق - ذخَف

 . ةنم وآ ةرکذم لمعتست انآ نکیو ثیئأتلا ةمالع اه سیل ا كانعو - ۳

 س حاللس - نيكس -- ليبس - عرد - لاح - یدث - عبصإ - طبا : لثم
 . نتم - دبک - قنع - قیرط - قوس - ءامس

 قیرطلا اذه - ةيلودلا قوسلا وأ یلودلا قوسلا الثم لوقنف
 - ءاقرز ءامسلا وأ قرزأ ءامسلا - ةحيسف قیرطلا هذه وأ حیسف

 . ليبس هذه وأ ليبس اذه
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 عئارلا لّصفلا
 هددع لا رظنلاب مسالا

 عمجو «ینثمو «درفم : ىلإ هددع ىلإ رظنلاب مسالا مسقني

 درفملا مسالا

 . ةدحاو وأ دحاو ىلع لد ام وه درفلا مسالا

 . ةدئام - ةاتف - ناصح - مالغ - ّىلع : لغم

 ینخلا مسالا

 ١ - ىنثملا مسالا غوص :

 ىلإ نونو فلأ ةدايزب كلدو « نيتنتا وأ نينثا ىلع لدام وه ىنثملا مسالا
 رجلاو بصتنلا ىتلاح ىف نونو ءايو ( عفرلا ةلاح ىف درفملا مسالا .

 ةروسكم نونلا نوكتو . رجلاو بصنلا ىتلاح ىف ىثثملا ءاي لبق ام حتفیو

 نيتديسب تررم - نیتلود تْرُر - ناسدنهملا رضح : لثم .
 ىنثملا ناف كلذ ىلعو . بكرم ريغ اًبرعم اًدرفم نوكُي نأ یی اميف طرتشيو

 اهربغو ماهفتسالاو طرشلا ءامسأك ینبلا كلذكو . ناينثيال عمجلاو .

 : دودملاو صوقنملاو روصقلا ةيثت - ۲

 .. هفلأ ىلإ رظن روصقلا مسالا ىنث اذإ (۱)
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 ءاي ىلإ وأ واو ىلإ تبلق ىأ) اهلصأ ىلإ تّدر ةثلاث تناك اذاف -

 . (اهلصأ بسح

 . (نییتف - نايتف) ىتف - (نيوصع - ناوصع) اصع : لثم
 . ءاي تبلق اًدعاصف ةعبار هفلأ تناك اذإو -

 . (نييفشتسم - نايفشتسم) ىفشتسم : لثم

 . ةفوذحم تناك اذإ هؤاي هيلإ تدر صوقنملا ین اذإو (ب)

 . (نييماحم - نايماحم) ماحم : لغم

 : هتزه ىلإ رظن دو ینث اذلو (ج)
 . اواو تبلق ثيناتلل تناك اذاف ل

 . (نيوارضخ - ناوارضخ) ءارضخخ : لثم
 . اهاح ىلع تيقب ةيلصأ تناك اذإو -

 . (نیءاضف - ناءاضف) ءاضف : لثم

 . اواو تبلق وأ ةزمه تیقب واو وأ ءاي نع ةبلقنم تناك اذإو -

 . ینیب ىنب نم ءاي اهلصأ (ناوانب وأ ناءانب) ءانب : لغم

 . ومسي امس نم واو اهلصأ (ناوامس وأ ناءامس) ءامس

 : اًفاضم ناك اذإ ىملا نون فذح -۳
 . افاضم ناك اذإ ىنثملا نون فذحت

 ((ناسردم» نم نونلا تفذح) ةيبرعلا ةغللا اسردم رضح : لثم

 ؛«نیتنیدم» نم نونلا تفذح) اطنطو ةرهاقلا ىتنيدم نيب اهنب عقت : لثم

 : هبارعإ ىف ىننملاب ةقحللا ظافلألا - 4

 : یه ظافلآ ةسمخ هبارعإ ىف ینثلاب قحلی
 . یمضلا ىلإ افيضأ اذإ) اتلک - نابنث - ناتنثا - نانثا
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 نونو ءاي وأ نونو علا هيلا فیض ادرفم امنا نوکی نأ ىلا ى لصأالاف
 . ینثلا ىلع لدي اهانعمو اهل درفم ال ةقباسلا ظافلألا نأ الإ

 . ءايلاب رجتو بصتتو فلألاب عفرت ىأ هبارعإ ىف ىنثملاب ةقحلم ىهف اذلو

 : «اتلكو الك» ىظفل لامعتسال زجوم حرش لب اميفو
 . نيفاضم الا نالمعتسيال ناسا (ثنولا ىنثملل) اتلكو (ركذملا ىنثملل) الك

 . ىنثم ةفرعم مسا ىلإ وأ ینثم ريمض ىلإ الإ نافاضیال امهو
 . ىنثملا بارعإ ابرعاو ديكوتلل اناك ىنثملا ريمضلا ىلإ افيضأ اذإف -

 . (فلألاب عوفرم ديكوت : الك) امهالك نالجرلا ءاج : لثم

 . (عایلاب بوصنم ديكوت : ىتلك) امپیتلک نيتديسلا تيأر
 . (ءایلاب رورجم دیک وت : ىتلك) امهیتلک نیتبلاطلاب تررم

 روصقلا مسالا بارعإ نابرعی امهنإف ىنثم ةفرعم مسا ىلإ افيضأ اذإ امآ -
 فلألا ىلع ةردقم ةحتفب نابصنيو فلألا ىلع ةردقم ةمضب ناعفريف

 افاضم املي ىذلا مسالا نوكيو . فلألا ىلع ةردقم ةرسكب نارجيو

 . اًرورجم هيلإ
 (عفرلا ةلاح) ناتدهتجم نيتديسلا اتلك وأ نادبتجم نيلجرلا الك : لفم

 . (بصنلا ةلاح) نيتديسلا اتلك وأ نيلجرلا الك تيأر : لغم

 . (رجلا ةلاح) نيتديسلا اتلكب وأ نيلجرلا الكب تررم

 . ظفلل ةاعارم درفلاب امهنع رابخإلا وأ امهیلع ريمضلا ةداعإ حصفألاو اذه

 . نادهتجم نيلجرلا الك : لثم . ینعلا ىعاري دقو
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 عسخا

 . نيتنثا وأ نينثا نم رثكأ ىلع لدام وه عمجلا

 . راهنأ - تاسّردم - نوسدنهم : لثم

 . ريسكت عمج - ماس ثنؤم عمج - ملاس ركذم عمج : عاونأ ةثالث عمجلا

 ملاسلا رکذلا عمج : الوأ

 ١ - ماسلا ركذملا عمه غوص :

 ءايو « عفرلا ةلاح ىف هدرفم ىلع نونو واو ةدايزب ملاسلا ركذملا عمج غاصي

 رجلاو بصنلا ىتلاح ىف نونو .
 رجلاو بصنلا ىتلاح ىف ملاسلا ركذملا عمج ىف ءايلا لبقام رسكيو .

 بارعالا تالاح عيمج ىف ةحوتفم نونلا نوكتو .

 ٌنييسحملا بحي هللا نإ - نونانفلا رضح : لغم .

 : ملاسلا ركذملا عمج عمجيام - ۲

 . ةفصلاو ملٌعلا الإ ملاسلا ركذملا عمج عمجیال
 . بيكرتلاو ءاتلا نم اًيلاخ لقاع ركذمل نوكي نأ ملَعلا ىف طرتشيو -
 . نورماع - رماع - نودمحم : دمحم - نویلع : ىلع : لثم

 الو « نيملع اسيل امهنأل مالغو لجر وحن عمجلا اذه عمجیال كلذ ىلعو
 مهلاتشال ةيواعمو ةزمح وحن الو « ناثنؤم ناملع امهمأل دنهو بنیز وحن
 . بكرم هنأل هيوبيس وحن الو « ءاتلا ىلع
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 نم تسيل « ءاتلا نم ةيلاخ « لقاع ركذمل نوكت نأ ةفصلا ىف طرتشيو -

 « ىَلْعَف هثنؤم ىذلا نالْعَف باب نم الو « ِءالْعَف هثنوم ىذلا لعفأ باب

 . ثنؤملاو ركذملا هيف ىوتسي ام الو

 - نويرصم : یرصم - نومئان : مان - نوصلخم : صلخم : لثم

 . نويقارع : قارع - نودهتج : دهتجم - نوملسم : ملسم

 وحن الو « ثنؤمل ةفص اهنأل عضرم وحن عمجلا اذه عمجيال كلذ ىلعو

 باب نم امهنأل رمحأو رضخأ وحن الو « لقاعلا ريغل امهمأل حيسفو خاش

 باب نم امهنأل ناعبشو ناشطع وحالو « ءالعف هئنؤم ىذلا لعفأ

 ركذملا ىف امهئاوتسال يرجو روبص وحنالو ىلْعَف هثنّوم ىذلا نالعف

 . ثنؤملاو

 : الاس ركذم عمج دودملاو صوقنملاو روصقملا عمج - ۳

 تيقبو هفلأ تفذح اًملاس ركذم عمج روصقملا مسالا عمج اذإ(١)

 . عمجلا ءاي وأ واو لبق ةحتفلا

 . نيفطصم « نْوفطصم : ىفطصم - َنّْيَلعأ « نؤلعأ : ىلعأ : لثم

 لبقام مضو هاي تفذح اًملاس ركذم عمج صوقنملا مسالا عمج اذإ (ب)

 . ءايلا لبقام رسكو واولا

 . نيياحملا : نوُماحْملا : ىماحلا - نيقابلا « نوقابلا : قابلا : لفم

 ةصاخلا دعاوقلا سفن هنأش ىف تعبتا اًملاس ركذم عمج دودملل عمج اذإ (ج)
 . دودمملا ةينثتب

6 ۶ ۳ 

 . (ةيلصأ ةزمهلا) نوءافر : ءافر : لثم

 . (ءاي نع ةبلقنم ةزمحلا) نووءاثب وأ نوعاب : ءاثب
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 : اًفاضم ناك اذإ ملاسلا رکذلا عمج نون فذح - 4

 . افاضم ناك اذإ ملاسلا ركذملا عمج نون فذحت

 . تاغللا وسردم رضح : لثم

 . ىرابكلاو قرطلا ىسردنهم تلباق

 : هبارعإ ىف ملاسلا ركذملا عمجب ةقحلملا ظافلألا - ه

 : ةيتآلا ظافلألا هبارعإ ىف ملاسلا ركذملا عمجب قحلي

 - نونب - نيعست ىلإ .. نوثالث « نورشع - (باحصأ ىنعمب) ولوأ

 ورا - نوُملاع - نوئی فلذا

 ةرقفلاب ةروكذملا) ملاسلا رکذلا عمج طورش ةلمتکم ريغ ءامسألا هذهو

 ةقحلم ربتعت یهف اذلو . ءايلاب رجتو بصتتو واولاب عفرت اهنأ الإ . (اقنآ ۲
 . هبارعإ ىف ماسلا رکذلا عمجب

 نونبلاو لالا - نیلاعلا بر هلل دمحلا - الجر نوعبرآ رضح : لثم

 . ایندلا ةايحلا ةنيز

 ماسلا ثنؤملا عم - اینا

 : ماسلا ثنژلا عمه غوص - ١

 عمج عفریو . درفلا ىلإ ءاتو فلآ ةدايزب ماسلا ثنژلا عمج غاصي -
 : ةرسكلاب رو بصنیو ةمضلاب ماسلا ثنولا

 تاریپن + یهن >-:تامامخ : مامح - تابنیز : بنیز : لفه

 . عمجلا دنع تفذح مءات درفلا رخآ ناك اذإو

 . تارایس : ةرايس - تاذیملت : ةذيملت - تاسدنهم : ةسدنهم : لثم



 تیم ۷۷

 : یه ماسلا ثنؤملا عمج عمجت ىتلا ءامسألا - ۲

 عضرم - بنيز - ميرم : لثم اهتافصو ثانالا مالعأ -

 . ةبابد - ةياور- ةبلاط - ةعيدب -- ةجيدخ : لثم ءاتلاب متخام لك -
 ءاسن اهعمجف ةمأو ةفشو ةاشو ةأرما لثم ءامسألا نم اليلق اًددع ادعام)

 . (.. لا ءامإو هافشو هايشو

 - ىركذ - ىدُه - ىملس لثم ةروصقملا ثينأتلا فلأب متخام -

 - یربک
 ىعْوَج لثم نالْعَق نزو ىلع هركذمو ىلْعَق نزو ىلع ناك ام ادعام)

 . (عابشو شاطعو عايج اهعمجف ىعّبشو ىشطعو

 . ءانسح - ءابرح - ءارحص : لثم ةدودمملا ثينأتلا فلأب متخام

 ءارضخو ءارمح لثم لعفأ هركذمو ِءالْعَف نزو ىلع ناك ام ادع ام)

 . (رفُصو رطخو رْمُح اهعمجف ءارفصو

 . عنيصُم - بيوُب - لیبج - ريه : لثم لقعيال ام رّْكِصُم -

 كلتو تاخاش لابج هذه لوقنف) قهاشو خاش : لثم لقعي ال ام ةفص -

 . (تاقهاش روصق

 - حالصإ - مظنت - قيبطت : لشم : فرحأ ةئثالث ةزواجملا رداصلا مظعم -

 . كابتشا - ءارجإ - دادم] - ماركإ - باتتکا

 (تاهّمأ اهعمج) 1 س مامح : لثم : ةيعامسلا تالاحلا ضعب -

 : املاس ثنؤم عج دودمملاو صوقنملاو روصقملا عم ۴۳

 . هفلأ ىلإ رظن اًملاس ثنم عمج روصقلا مسالا عمج اذإ (ا)

 . (ءايلا وأ واولا) اهلصأ ىلإ تدر ةفلاث تناك اذإف -
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 . (واو اهلصآ فلألا) تاوصع اصع : لثم
 . (ءاي اهلصأ فلألا) تایّده : یده

 . ءاي تبلق اًدعاصف ةعبار تناك اذإو -

 تايرتشم : ىرتشم - تايركذ : ىركذ - تايربك : ىربك : لثم

 ابتحصو « تاورتشم : یرتشم ةملک عمجب عئاش لوح كانه ور

 . (تایرتشم

 تناك اذإ هواي هيلإ تدر اًملاس ثنّوم عمج صوقنملا مسالا عمج اذإ (ب)

 . ةفوذحم

 . (راج عمج) تايراج رابنأب تررم : لثم

 . هتزمه ىلإ رظن املاس ثنوم عمج دودملا مسالا عمج اذإ (ج)

 . تیقب ةيلصأ تناك اذاف -

 . تاءاشنإ : ءاشنإ : لثم

 . اًواو تبلق ثیئاتلل تناك اذإو -

 : ءانسح - تاوارحص : ءارحص : لثم

 . اواو تبلق وأ ةزمه تيقب ءاي وأ واو نع ةبلقنم تناك اذإو -
 . (ومسي اس نم واو اهلصأ ةزمهلا) تاوامس وأ تاءاس : ءامس : لثم

 . (ىفي فو نم ءاي اهلصأ ةزمهل) تاوافو وأ تاءافو : ءافو

 ٤ - اًملاس ثنؤم عمج طسولا نكاسلا یثالثلا عمج :

 )١( سيل ىأ) حيحص نكاس فرح هطسو اًيئالث ثنؤملا مسالا ناك اذإ

 فرحلا حتفب نوكي هعمج نإف عكر لثم) حوتفم هلوأو (ةلع فرح
 ىناثلا .
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 - تارشن : ةرشن  تاَرظن : ةرظن - تاعکر كو : لثم

 . تاّمدص : ةملص - تاقلخ : ۳۳۹

 اهحتفو نيعلا نيكس” زاج, اروسکم وأ اًمومضم هلوأ ناك اذإ امآ (ب)

 . اهلبقام اهعابتاو

 . تارجخ وأ تارجبح وأ تارجح : ةرجح : لفم

 عمجب عئاش ًأطخ كانهو تامر وأ تامّدخ وأ تامدي : ةمدخ

 . (تامّدخ : ةّمدخ ةملك

 : ةظوحلم

 وأ « (ةرؤث) لثم نيعلا لتعم وأ « (ميرم) لثم ىثالث ريغ درفملا مسالا ناك اذإ

 نم درفملا ف تناك اک عمجلا ىف ىقبت هنیع ناف « (ةقرو) لثم طسولا نكاس ريغ

 . تاقروو تاروثو تایم لوقنف « رييغت ريغ

 ريسكتلا عمج - الا

 عمجو هدرفم ةروص ريغت عم نا وأ نی نم راكأ ىلع لدام وه وسكتلاعمج
 رثكأ ىف ىعامس وهو . اًنانإ مأ اوناك اًروكذ مهريغو ءالقعلل ماع عمج ريسكتلا

 . هروص

 . نيدايم : ناديم - روص : ةروص : لغم

 . ةرثك عمج - ةّلق عمج : نيمسق ريسكتلا عمج مسقنيو

 . ةرشع ىلإ ةثالث ىلع قدصي ةلقلا عمج : لا عج -۱

 : یه نازوأ ةعبرأ ىلع نوكيو
 . نیعآ : نيع - سفنأ : سفن : لثم لعق

 . بانعأ : بنع - فايسأ : فیس : لثم لاعف



 ی لا

 . ةدمعأ : دومع - ةفغرأ : فیغر : لدم ةلوفأ

 . ةيبص : ىبص - ةي : یتف : لثم ةلغف
 . ةياهن الام ىلإ ةئالث ىلع لدي : ةرثكلا عمج -

 . لقاع رکذم فصول اًعمج نوكيام ١١(

 (عالعفآ - لاف - ةلعف - ءالعف - ةلَمَق : هنازو

 ءايوقأ - بانک - ةاضق - ءافرش - ةبّلط : لغم

 لمف : هنزو) ءالعف هئئؤم یذلا لعفأ ىلع فصول اّمج نوکیام (ب)
 . مكي - ىلُع - رْفُص - رضحخ - رشح : لثم

 زور عجوت وأ كاله ىلع لاد ليعف ىلع فصول اًعمج نوکیام (ج)

 . (لغق
 . ىرشأ - یلئق - یضرَم - یحرج : لثم

 (لوئفو لاعف : هنزور لقف 0 لعف ىلع مسال اًعمج نوكيام ( د)
 . بولق : ٌبلق - لابج : لّبج : لثم

 : امازوأو ٠ عومجلا ىهتم خيص (م)
 لضافأ - رباكأ - مظاعأ : لثم لعافأ

 ديراغأ - قيرابأ - ديشانأ : لثم ليعافأ

 فئاحص - بئاجع - لئاسر : لثم لئاعف
 دجاسم - سرادم - بهاذم : لثم لعافم

 ليدانم - حيباصم - حيتافم : لثم . لیعافم

 عراوش - فصاوع - رهاوج : لثم لعاوف
 سیناوف - ریفاصع -- لیدانق : لثم لیلاعف
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 : ةظوحلم

 . ةرثكلا ةينبأ ضعب نع ةلقلا ةينبأ ضعبب ىنغتسي دق - ۱

 . ةدففأ : داوف - قانعأ : قنع : لثم

 . ةلقلا ةينبأ ضعب نع ةرثكلا ةينبأ ضعبب ىنغتسي دق اك

 . بولق : بلق - لاجر : لجر : لثم

 تافصلا نم ريبك ددع كانهف . عمج نم رثكأ ةملكلا سفنل نوكي دق - ۲

 عمجت اک « اهيف عمجلا اذه طورش رفاوتل اًملأس ركذم عمجت لقاعلا ركذملل

 اهعمج نكميف ... ملا یفوو لقاعو لماعو بتاك لثم « ريسكت عمج اًضيأ
 عمجت اک .. حلا نويفوو نولقاعو نولماعو نوبتاك لوقنف اًملاس ركذم عمج

 ءايفوأ « ءالقُع « لاّمٌعو ةلّمَع « باثکو ةبتك لوقنف ريسكت عمج اًضيأ
 ا

 رشع ةعبس اهددعو ةراكلا عومج نازوأل ةلثمأ ةيتآلا ةثالثلا تايبألا لمشت - ۳

 . (عومجلا ىهتنم غیص نمضتت ال اهنأب اًملع)
 ربع راحبلو بولقا ىضْرَم رّوُص ةاغّبلا بها نسل

 ةلّيفلا لجأل نابضق عاطف ةلّمَع ءايقشألل مهناملغ

 یبتارشعلاو عبسلا ىف مهعوُمج ىهتتمو درش ءالققعلاو

 ابتنمضت یتلا تاملکلا نم لک نزو ىلع ةراكلا عومج نم ةفئاط لیامیفو ٠

 : تايبالا

 . ندُم - دمع - بلک : نفس

 . رضخ - مكُي - جرغ - رفُص : بهش

 . ةاعُر - ةارغ س ةاضق : ةاغب

 . رجح - یرق - بعل - فرغ : رّوُص



 . نایتف - نارك - نایبص : ناملغ

 . ءاینغآ - ءاقدصأ - ءايكذأ : ءايقشأ

 . ةرهَم اك هلل دیک قت

 . باكر - باک - جاب - ساّرخ : عاق

 . (دوسآ عمج) نادوس - ناعجش -- نایمم تناك نابض

 . ةطرق - ةبيد - ةدّرِق : ةليف

 . ءارعش - نر ءامظُع : ءالقُع

 . صف - عصر - دج - عكر : دوش

0 



 سماخلا لبصفلا

 هبيكرت ىلإ رظنلاب مسالا

 : نيمسق هبيكرت ىلإ رظنلاب مسالا مسقی
 . قتشمو « دماج

 دماسجلا مسالا

 . هريغ نم ذخؤي ملام وه دماجلا مسالا

 * ناعون دماجلا مسالاو

 . (سج مسا وأ) . تاذ مسا -

 :: قن ی ا

 (سنجا مسار تاذلا مسا

 . هانعمب لعف هظفل نم ذخؤيال ام وه تاذلا مسا

 ۰ رهن - نصغ - لجر : لفم

 ا سن سا
 . نامزلا نم درج ىنعم ىلع لدام وه (ینعلا مسا وأ) ردصلا

 . مارک! - عاتجا - لدع : لهم

 نمز ىف مايق ىلع لدي (ماق» لعفلاف . نامزلاو ثدحلا .نیشیش ىلع لدي لعفلاو

 ىف مايق ىلع لدي «مق» و « لابقتسالا وأ لاحلا ىف مايق ىلع لدي (موقیود « ضام

 . لاپقتسالا

 . ردصلا وهو لعفلا ىلولدم دحأ وهو ثدحلا وهف «مایقلا» امأ

 . ةقتشلا ءامسألا عيج لصأو لعفلا لصأ ردصملاو

 f ةيبرعلا ةغللا دعارق



 — ی

 لاعفألا هذه ص لكلو . اًيسادس وأ اًيسامح وآ اًيعابر وآ اًيثالث نوكي لعفلاو

 . صاخ ردصم

 ١ - یالثلا لعفلا ردصم :

 اه سيل ةفلتخم روص ىلع ىتاي لب ةدحاو ةدعاق ىثالثلا لعفلا ردصمل سيل

 ةغللا بتك ىلإ عوجرلاو عامسلاب فرعت امنإو طباوض .

£ 

 : ةيثالثلا لاعفألا رداصم ىف ةبلاغلا نازوألا نم هنأ ريغ (ا)

 فرحلل ةبسنلاب ةلاعف نزو -

 . ةراجت - ةعارز - ةعانص : لثم

 ۰ بارطضا لع لد اميف نالّعف نزو -

 . نافَوط - نارّود - نایلغ : لغم

 نول ىلع لد اميف ةلْمُق نزو -
 . ةرفص - ةرضخ : لغم

 توص وأ ءاد ىلع لد اميف لاعف نزو -

 . حاین - ءاکپ - ماکژ - لاعس : لثم

 عانتما ىلع لد امیف لاعف نزو -

 . ذايع - باتچ - رافي - ءابإ : لثم

 نازوألا ىلع نوكي نأ بلاغلاف مدقت امث ءىش ىلع ردصملا لدي ىل اذإو (ب)

 : ةيلاتلا

 . لْعَف نزو : (هب لوعفم هل ىذلا لعفلا ىأ) یدعتلا لعفلل -
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 عئاش ًأطخ كانهو) مقر - مُهَف - بّرط - علّم - حقف - عْمَس : لثم
 . (فاقلا نيكستب مقر ابتحصو فاقلا حتفب مقر ةملك قطنب

 : ىب لوعفم هل سيل ىذلا لعفلا ىأ) مزاللا لعفلل -
 : دجس - اًعولَط : علط - اًسولُج : سلج - اًدوعق : دَعَق : لوعُف -

 . (لوعف نزو ىلع فاقلا حتفب لوبق هردصمف لبق ادع اميف) اًدوجس
 دياز زر د: نع ع م بكم هل لم لك هلو <

 .ةةموعل : معن

 : ترط - بش : میش - احترم : حرم = اخر : حرف : لثم: لف
 . ابر

 : ىعابرلا لعفلا ردصم - ؟

 . لاعفألا غيص فالتخاب اهنازوأ فلتختو ةيسايق ةيعابرلا لاعفألا رداصم

 . لاعفإ نزو ىلع نوكي هردصمف َلَمْفَأ نزو ىلع لعفلا ناك اذإ -
 . ءاقبإ : ىَقْبَأ - اًماركإ : مَركا - اًراكنإ : رکن : لفم

 ىف ءاي واولا تبلق (حض وأو فقوأ وحن) اًواو لعفلا ءاف تناك ناو
 رک

 . اًداريإ : دروآ - اخاضیا : حضوآ - فی : فقوأ : لثم
 نوکی هردصمف (لامأو لاطأو ماقأ وحن) نيعلا لتعم لعفلا ناك اذإ امأ

 . هرخآ ىف ةطوبرم ءات ةفاضإو هلوأ رسکی

 . ةلاقإ : لاقأ - ةلاطإ : لاطأ - ةماقإ : ماقأ : لثم

 نزو ىلع نوکی هردصمف نيعلا فیعضتب لعف نزو ىلع لعفلا ناك اذإ -
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 نوكي هردصمف (ىّقو ىطغو ىكز وحن) رج الا لتعم لعفلا ناک ناو

 . ةلعفت نزو ىلع

 ةيوقت : یّوق - ةيطغت : یطغ - ةيكرت : یکز : لثم
 ةلعفت وأ ليعفت نزو ىلع نوکی هردصمف رحألا زومهم لعفلا ناك ناو

 . ةيطخت وأ ءیطخت : ًأطخ - ةئرجت وأ ءىرجت : ارج : لغم

 . ةلعافُم وأ لاعف نزو ىلع نوكي هردصمف لَعاف نزو ىلع لعفلا ناك اذإ -

 : مَصاخ - ةبساحم وأ اًباسح : َبَساَح - ةلتاقُم وأ الاتق : لتاق : لغم

 . ةمصاخم وأ اًماصخ

 .لالُعف وأ هللعف نزو ىلع نوكي هردصمف لّآعف نزو ىلع لعفلا ناك اذإ -
 : َجرَحَد - ةّلرلّرو الارلز : لَرلز - ةفّرحخزو فارحز : فّرخز : لثم
 . ةجرخدو اجارحود

 . یمادسلاو یمامطا لعفلا ردصم - ۴۳

 . ةيسايق ةيسادسلاو ةيسامخلا لاعفألا رداصم

 ىلع هردصم ءاج لصو ةرمیب اًءودبم یسادسلا وأ یسامخلا لعفلا ناك اذإ -

 . الابقتسا : لبقتسا - اعافدنا : عفدنا - اًعاتجا : عمتجا : لثه

 عم ىضاملا هلعف نزو ىلع هردصم ءاج ةدئاز ءاتب اًءودبم لعفلا ناك اذإ -

 .هرحا لبقام مض

 . اًجّرحدت : جرحدت - اًملعت : مّلعت - اًمدقت : َمُدَقت : لغم



 ٤ - یمیلا ردصلا :

 ردصلا ینعم سفن ىدؤيو ةدئاز مع ءودبم ردصم یمیلا ردصلا .

 - ناك اذ الإ « لعْفَم نزو ىلع یثالثلا لعفلا نم یمیلا ردصلا غاصیو

 لعفم ىلع عاصیف ةلع فرح هلوأ لعفلا .

 /اًيقطنم اًضرع ىأ) اًضَرعُم هيأر ضرع : لثم .
 (نسح عقو ىأ) نسح عقوم همالكل ناك دقل .

 لادبإ عم هعراضم نزو ىلع ىميملا ردصملا ناك ىثالث ريغ لعفلا ناك اذإ -
 . رخآلا لبقام حتفو ةمومضم اًميم ةعراضلا فرح
 (ءاقتلالا ىأ) یفتلملا ىلإ : هل تلق : لغم

 : ةظوحلم

 . هرخآ ىف ةطوبرم ءات ىميملا ردصملا ىلع دارت دق -

 . ةدسفمو ةعفنمو ةظعومو ةبحم : لثم

 : ىعانصلا ردصلا - ۵

 ینعم ىلع ةلالدلل ثينأتلا ءات اهيلق بسنلا ءاي هقحلت مسا یعانصلا ردصلا

 نا
 . ةيشحو - ةيلوئسم - ةينطو - ةيرح - ةيكارتشا - ةيناسنا : لثم

 : ةكيهلا مساو ةرلا مسا سا 5

 ةرلا مسا نوکیو . ةدحاو ةرم ثدحلا عوقو ىلع لدي ردصم ةرلا مسا -

 ىف ءات ةدايزب ردصلا نزو یلعو « اًيثالث لعفلا ناك اذإ ةلْعَف نزو ىلع

 . یئالث ريغ ناك نإ هرخآ
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 . ةمارک) ةتمركأ - ةقالطنا قلطنا - ٌةبْرض ُهیرض - ةلكأ ثلکا : لغم

 ةئيلا مسا نوکیو . هعوقو نيح لعفلا ةقيه ىلع لدي ردصم ةئيملا مسا -

 . یالثلا ريغل ةيسايق ةغيص الو . اًيئالث ناك اذإ ةلْعِف نزو ىلع

 . ءاملعلا ةسلج تسلج - رئاحلا ةرظن هيلإ ترظن : لغم

 : ردصملا لمع - ¥

 : نيعضوم ىف هلعف لمع ردصملا

 لامهإلا - لامهإلا كرتا ىأ) لامهالا اکرت : لثم لعفلا نع بوني نأ -

 . «لعفلاو ام» وأ « (لعفلاو 37 هريدقت حلصي نا نخ

 ناکم لعفلاو نأ عضن نأ حصي) لسعلا رايز برش نم تبجع : لثم
 لسعلا برعیو « لسعلا يز برشي نأ نم تبجع لوقتف ردصلا

 . ردصملل هب الوعفم

 : ةظوحلم

 لاثلا ف اک اًيوصنم هب لوعفلا هدعب ىتأيو هلعاف ىلإ ردصلا فاضي نأ راكي
 . قباسلا

 :اتلاو ىنبم ضام لعف : تبجع) ًالحم اًعوفرم اًظفل اًرورجم لعافلا نوكيو

 ردصملل لعاف : رليز - نمي رورجم ردصم : برش - رج فرح : نم - لعاف

 بوصنم ردصملل هب لوعفم : ّلسعلا - الحم عوفرمو اًظفل رورجم برش
 . ( ةحتفلاب
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 ۱ : لوؤملا ردصلاو جرصلا ردصلا

 ةلثمالا ىف 5) اخیرص اردصم یمسیف مالکلا ىف هظفلب ردصلا ركذي دق

 اردصم نوکی ذكيحو . مالکلا نم مهفي نکلو هظفلب ركذي ال دقو (ةقباسلا

 د

 : نم نوكي لوؤملا ردصلاو

 (كتلباقم ديرأ ىأ) كلباقآ نأ دیرآ : لغم لعفلاو نأ - ۱

 (كمع ینّرسب ىأ) تلمع ام ینرسی : لثم لعفلاو ام - ؟

 هحاحم هفده یآ) ناحتمالا ىف حجنی هنأ هفده : لثم اهربخو اهمساو نأ - ۳

 . (ناحتمالا ىف

 عقیف هلحم لحي یذلا جرصلا ردصلا بارعإ لوولا ردصلل برعیو

 . هب الوعفم وأ لعاف بلان وأ العاف وأ اًربخ وأ ًادتبم

 : اودحتت - بصنو يردصم فرح : أر مکل مركأ اودحتت نأ : لثم

 لوولا ردصلاو « لعاف واولاو « نوملا فذحب بوصنم عراضم لعف

 . (أدتبم عفر لحم ىف لعفلاو نأ نم
 : ٌميطي - بصنو ىردصم فرح نأ : هابأ ُدلولا ٌميطي نأ ىنرسي : لثم

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : لولا - ةحتفلاب بوصنم عراضم لعف

 . ىلرسيل لعاف لعفلاو نأ نم لوؤملا ردصملاو

 ىنبم ريمض فاكلاو بصنو ديكوت فرح : نار ٌميرك كنأ فرُع : لثم

 . ةمضلاب عوفرم نأ ربخ : ٌميرك - نأ مسا بصن لحم ىف حتفلا ىلع

 . (فرُعل لعاف بئان اهربخو اهمساو َّنأ نم لوؤملا ردصملاو

 : صلحت - بصنو ىردصم فرح نأ) كلمع ىف ّصلخت نأ دو : لثم

 . تنأ هريدقت رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلاب بوصنم عراضم لعف

 . (دوآ لعفلل"هب لوعفم لعفلاو نأ نم لوؤملا ردصملاو



 ت ع

 . ةفصب فوصوم ءىش ىلع لدو هريغ نم ذخ ام وه قتتلا مسالا

 ظفللا ف رييغتلاو ینعلا ىف امهنیب بسانتلا عم یرخ نم ةملك ذخأ وه قاقتشالاف

 .. . حلا بتکمو باتکو بوتکمو بتاک اهنم ذخؤي بک ةملكف

 : یهو ةعبس تاقتشلاو

 . (تغلابلا غيصو) لعافلا مسا - ۱

 . لوعفلا مسا - ۲

 . لعافلا مساب ةببشملا ةفصلا - ۳
 ٤ - لیضفتلا مسا .

 . نامزلا مسا - ه

 . ناکلا مسا - 5

 . ةلآلا مسا - ۷

 (ةغلابملا غويصو) لعافلا مسا -1

 . لعفلا هنم عقو ْنَم ىلع ةلالدلل قتشم مسا لعافلا مسا

 کف براض وهف « هاخآ دلولا برضي - مان وهف « لجرلا مان : الثم لوقن

 ٠ تقتشا براض ةملكو « لعفلا هنم عقو نم ىلع لدتو مونلا نم تقتشا مان

 . لعفلا هنم عقو نم ىلع لدتو برضلا
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 لعفلا نيع تناك نإو . ؛لعاف» نزو ىلع ىثالثلا لعفلا نم لعافلا مسا غاصي

 . ةزمه تبلق افلأ

 . مار : یمر - ءیراق : أرق - نعاط : نعط - بتاك : بتك : لثم

 . (فلأ لعفلا نيع) عئاب : عاب - لئاق : لاق - مئاص : ماص
 ةلثمألاك نيعلا حوتفم ثالث لعف لك نم «لعاف» نزو ىلع لعافلا مسا قایو -

 خاشو باشو باط لثم نيعلا ةحوتفم اًدج ةليلق ًالاعفأ ادع امیف) ةقباسلا

 «لعاف» نزو ىلع ىتأي اک . (ةفلتخم نازوأ ىلع لعافلا مس اهنم قأيف ... حلا

 ملعو بکار وهف بكر لثم) دعتمو نيعلا روسكم ىفالث لعف لك نم

 . (.... حلا ملاع وهف

 ... حلا لمج - بعص - فعض : لثم . نيعلا مومضم لعفلا ناك اذإ امأ -

 ... خا شوع - ریح - حرف : یه . ازالو نیلا دروم ناک !!ذإ وآ-

 ىرخأ نازوآ ىلع ىتأي اغإو « لعاف نزو ىلع هنم ىتأيال لعافلا مسا نف

 . نا ناشطع - رمحأ - حرف - ليمج - بّعص - نیعض : لغم

 . لعافلا مساب ةهبشلا ةفصلاب ذكيح یمسیو

 : یثالثلا ريغ لعفلا نم : ايناث

 لادبإ عم عراضلا نزو ىلع اًقلطم ىثالثلا ريغ لعفلا نم لعافلا مسا غاصي
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 عّرشم : عرش - دیفم : دافآ - نییحم : نسخ - لتاقُم : لتاق : لفم
 . مقتسم : ماقتسا - رفغتسم : رفغتسا - ملقتم : مّدقت

 ۱ : لعافلا مسا بارعإ

 ىلع برعیو . ثیناتلاو ریکذتلا عم اًعمجو ىنثمو اًدرفم لعافلا مسا لمعتسی

 .. ةلمجلا ىف هعقوم بسح

 بوصنم ناك ربخ : ًةدصتقم) ةدصتقم ینوکت نأ لضفألا نم : لثم
 . (ةحتفلاب

 : لعافلا مسا لمع

 : نیهجو دحأ ىلع مالکلا ىف لعافلا مسا قأي

 لمع لمعي ال ةلاحلا هذه ىفو . ثدحب مايقلا ىلع ةلالدلا نم درجتي نأ اّمِإ - ١

 . لعفلا

 لعافلا مسا) . لاقلا ىلع ضبق - رهام لماع وه - ىضاقلا ءاج : لثم
 ' 2 . (ةفص وأ مسا ىلع لدي افلو ثدح ىلع لديال

 (مانعب لعف هعضوم ىف عقي نأ حصي ىأ) ثدحب مايقلا ىلع لدي نأ امإو -

 وأ هب الوعفم بصني وأ العاف عفريف « لعفلا لمع لمعي ةلاحلا هذه ىفو
 لك ىف ةحضوملا طورشلابو نيتيتآلا نيتلاحلا ىف الإ كلذ نوكيالو . رثكأ

 : امهنم

 ام هيلي نأو (... حلا « ىتلا « ىذلا ىنعم) لأب لحم نوكي نأ ( ار
 مسا ناكم انعضو ول هب الوعفم وأ العاف نوكي نأ اًردقم ناك

 . هانعمب العف لعافلا

 لعافلا مسال لعاف : وخأ) هوخآ لضافلا لجرلا ءاج : لثم
 ١

 . هلعاف هدعب ركذو لاب ىلحم لعافلا مسا نال «لضافلا»



 : لثم

 ال

 ( هوخآ لضف یذلا لجرلا ءاج : لوقن نأ حصیو

 لعافلا مسال هب لوعفم : نطو) هتطو نئاخلا ةبقاعم بجي

 . هب لوعفلا هدعب رکذو لأب ىلحم لعافلا مسا نأل (نئاخلا»

 لدي نأ ةلاحلا هذه ىف هلمعل طرتشيو . لأ نم اًدرجم نوكي نأ (ب)

 € راضملا هلعف هناكم عضن نأ حصي ىأ) لابقتسالا وأ لاحلا ىلع

 ًدتبم وأ ماهفتسا وأ ىفن دعب عقي نك هلبق ءىش ىلع دمتعي نأو

 فوصوم وأ

 لعافلا مسال لعاف : ٌةروث) َّضرألا هو ٹراح حالفلا : لثم

 - «ثراح» لعافلا مسال هب لوعفم : ّضرألا ؛ثراح»

 لدو لأ نم درج هنأل لعفلا لمع لعافلا مسا لمع دقو

 نأ نكمي ذإ هلبق ًادتبم ىلع دمتعاو لابقتسالا وأ لاخلا ىلع

 . «ضرألا روث ثرحي حالفلا» لوقن
£ 

 . ماهفتسا فرح : ةزمهلا) ؟ ْنالا كّلمع تنأ لراتآ :

 لحم ىف ینبم ريمض : تنآ - ةمضلاب عوفرم أدتبم : كرات

 : كّلمع - رجلا دسم دس (كرات» لعافلا مسال لعاف عفر
 ةحتفلاب بوصنم كرات لعافلا مسال هب لوعفم ّلمع
 ىلع ىنبم نامز فرظ نآلا - هيلإ فاضم فاكلاو
 . (حتفلا

 ىلع لد وأ  یضاما ىلع لدو «لأ» نم اًدرجم لعافلا مسا ناك اذإو اذه

 هنإف فوصوم وأ أدتبم وأ ماهفتسا وأ ىفن ىلع دمتعي ملو لابقتسالا وأ لاحلا

 . هيلإ افاضم هرابتعاب اًرورجم هيلي ىذلا مسالا نوكيو . هلعف لمع لمعيال



 درج هنأل لمعیال «دصاح» لعافلا مسا) ؟ سم هعرز صاح دمحم : لثم

 . (یضالا ىلع لدو لا نم

 رم درجم هنأل لمعیال «بتاک» لعافلا مسا) لاقملا ُبتاك ءفوك : لثم

 . (فوصوم وأ أدتبم وأ ماهفتسا وأ یفن ىلع دمتعی مو لا

 ةغلابلا غيص - ١

 لع ةيعاس غیص ىلإ لعافلا مسا ةغيص لوحت ريثكتلا وأ ةغلابلا دصق دنع
 : یه نازوآ ةسمخ

 . قو - میم - من -عام نط دق
 مادي حا رو راذهم و لثم لاعفم -

 . روبَم - دوقخ - روکش - روُفَغ : لثم لوُعف -
 . ريبخ - عيمس - ریدق - ملع : لثم لیعف -

 . مهف - ظقی - قلق - ردح : لم لف -

 مت نوف الو تی تم هبل ب ىلع لدت غيصلا هذهو

 دوقح هنإ انلق دقحلا ريثك ناك اذإف « دقاح هنإ صخش نع لوقن الثمف

 ناعطم هنإ انلق نعطلا ريثك ناك اذإف « نعاط هنإ ىدنجلا نع لوقن كلذك

 : ةظوحلم

 ينعم اًضيأ لمعتست اب الإ . ةغلابملا غيِص نم «لائف» ةفيص نأ لصألا

 ناطو جاشنو زاّبخو راجن لوقف فيلا صخألا ىلعو ثّدحلا بحاص

 : ةفلابلا غيص لمع

 . هطورش سفنب لعافلا مسا لمع ةغلابلا غيص لمعت
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 األ «قلقلا» ةغلابلا ةغيصل لعاف : لاب ) هلاب قلا ّلجرلا ٌتنأمط : لثم
 . ( لأب ةالع

 هال (عيمس» ةغلابملا ةغيصل هب لوعفم : ءاعدلا) ًءاعدلا ميم هللا نإ

 . ًادتبم ىلع تدمتعاو لابقتسالاو لاحلا ىلع تلدو لا نم ةدرجم

 عقو ام ىلع ةلالدلل لوهجملل ىنبملا لعفلا نم قتشم مسا لوعفملا مسا

 . لعفلا هيلع

 . عومسم ثيدحلاف « ثيدحلا عمس : الثم لوقن

 لدت یهو ؛عهَس» لوهجملل ینبلا لعفلا نم تذخأ « عومسم » ةملكف

 . عمسلا هيلع عقو ام ىلع

 : لوعفلا مسا غوص

 : ىئالثلا لعفلا نم (ار

 . « لوُعفم ١ نزو ىلع ىثالثلا لعفلا نم لوعفلا مسا غاصي

 . لوقثم ربخلف « ربا لقث - عوُمْسَم ًابنلاف « بلا حس : لثم

 باعو عاب لثم ءاي اهلصأ فلأب طسولا لتعم ىئالثلا لعفلا ناك اذإ -
 . ديشمو بيعّمو عيبُم نوكي اهنم لوعفملا مسا نإف « داشو

 هتحصو عابم ىلع عاب لعفلا نم لوعفلا مسا غوصب عئاش ًاطحخ كانهو

 . (عيبم)

 مالو,لاف لتم وا اهلما فلاب ظسولا لم قتلا ا ودع

 . نوضمو مولمو لوقم نوكي اهنم لوعفلا مسا نإف ناصو
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 " یمرو ینب لثم ءا اهلصأ فلام رحلا لتعم قالعلا لفلان او

 . یضرمو یمرمو ىِنبم نوکی لوعفلا مسا ناف « یضرو

 اجرو اعد لثم واو اهلصأ فلأب رخآلا لتعم ىثالثلا لعفلا ناك اذاو -

 . ٌوكشمو ٌوجْرمو ٌوُعْدِم نوكي لوعفملا مسا ناف اكشو

 الدب « ليهق » نزو ىلع ةيثالعلا لاعفألا ضعب نم لوعفلا مسا قأي دق -

 لوتقمو حورج نم الدب) ليحكو ليتقو جرج لثم « لوعفم » نم

 « جرج تنبو جرج دلو لوقنف ثنؤملاو ركذملا هيف ىوتسيو (لوحكمو

 ىلع هيف رصتقي 'لب ءىش لك ف كلذ ساقي الو ليتق ةأرماو ليتق لر

 . عامسلا

 : یالثلا ريغ لعفلا نم (ب)
 لادبإ عم عراضملا نزو ىلع یثالقثا ريغ لعفلا نم لوعفلا مسا غاصي

 : جرختسا - یعارم : ىعور - رّدقُم : رّدق - قلم : قلغأ : لغم
 . مهتم : مهتا - جرختسم

 : لوصفلا مسا بارعإ

 3 اب 0. ۾ ۰

 برعیو . ثین اتلاو ريك ذتلا عم اعمجو ینثمو ادرفم لوعفلا مسا لمعتسي

 . ةلمجلا ىف هعقوم بيبسي لع

 . (ةمضلاب عوفرم نإ ربخ : ةقلغُم) ةقلغم ٌباوبألا نا : لثم
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 : لوعفملا مسا لمع |

 : نيهجو دحأ ىلع مالكلا ىف لوعفملا مسا ىأي
 ةلاحلا هذه یفو . لعفلا هيلع عقو ام ىلع ةلالدلا نم درجتي نأ امإ - ١

 . لعفلا لمع لمعيال

 لجرلا ىنبجعي - بوبحم بلاطلا اذه - لّبقتسملا ىلإ رظنا : لغم

 N ST نما

 . (ةفص ىلع وأ مسا ىلع لدي افلو لعفلا هيلع

 ىنبملا لعفلا عقوم عقي ىأ) لعفلا هيلع عقو ام ىلع لدي نأ امإو - ۲

 عفريف لوهجملل ینبلا هلعف لمع لمعي ةلاحلا هذه قو . (لوهجملل

 نيتلاحلا ىف الإ كلذ نوكي الو . هب الوعفم بصنيو لعاف بئان

 : نیتیتالا

 ناك ام هيلي ناو . لا ىتلا وأ ىذلا ىنعم» لاب لحم نوكي نأ ماد

 ىنبملا لعفلا انعضو ول هب الوعفم وأ لعاف بئان نوكي نأ اًرّدقم

 . لوعفملا مسا ناكم لوهجملل

 لعاف بئان : ٍدقع ) ةرهاقلاب هدقع ررقملا رمتؤملا خيرات لدغ : لغم

 هدعب ركذو لأب ىلع لوعفلا مسا نأل « ررقملا » لوعفلا مسال

 ررق ىذلا رمتّوملا خيرات لدع لوقن نأ نكميو < لعافلا بئان

 (... للا هدقع

 لابقتسالا وأ لاحلا ىلع لدي نأ هلمعل طرتشيو لآ نم ادرج نوكي نأ (ب)

 ناو ‹ (لوهجملل ینبلا عراضلا هلعف هناکم عضن نأ حصي ىأ)

 . فوصوم وآ ًادتبم وأ ماهفتسا وأ ىفن ىلع دمتعي
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 یو و و لثم

 . (ًأدتبم

 او تب 904 سس رو نا

 ینبلا هلعف لمع لمعي ال هناف  فوصوم وأ ًادتبم وأ ماهفتسا وأ

 . هيلإ افاضم هرابتعاب اًرورجم هيلي یذلا مسالا نوكيو . 0

 . (رورجم هيلإ فاضم :حانجلا) حانجلا روسكم ودعلا تاب : لثم

 لعافلا مساب ةببشملا ةفصلا - ۳

 مزاللا ىئالثلا لعفلا نم الإ | غاصيال قتشم مسا لعافلا مساب ةهبشملا ةفصلا

 لعفلا هب ماق نم ىلع لدي فصو یهو . ( هب لوعفم هل سيل ىذلا ىأ ر

 . توبثلا هجو ىلع

 . عاجش یدنا اذه - ميرك ىتفلا اذه : لثم

 ىف ةتباث ةفص ىلع امهنم لك لدت عاجش ةملكو ميرك ةملكف

 . ىدنجلاو ىتفلا نم لك

 . مزاللا یئالثلا لعفلا نم الإ ةهبشملا ةفصلا غاصتال

 ليفو (نيعلا حعفب) لَك : نازوأ ةئالث ىلع نوكي مزال ىثالثلا لعفلاو
 . (نيعلا مضب) لعفو (نيعلا رسكب)
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 حوتفلا ىثالثلا لعفلا نأ اًنيب نأ - لعافلا مسا حرش دنع - قبس دقو

 ريع ىلع هنم ىتاي اًملقو « لعاف » نزو ىلع لعافلا مسا هنم غاصي نيعلا

 روسكملا مزاللا ىثالثلا لعفلا نم الك نأ نيح ىف «نزولا اذه

 او « اًردان الإ «لعاف» نزو ىلع لعافلا مسا هنم غاصي ال اهمومضملاو نيعلا

 . لعافلا مساب ةهبشملا ةفصلاب ةامسملا یهو ةفلتخم ىرخأ نازوأ ىلع غاصي

 رسکب ) ليف نزو ىلع ىذلا مزاللا لعفلا نم ةهيشملا ةفصلا غاصت (۱ر
 : ةيتالا نازوالا ىلع ( نيعلا

 2 ل

 سلس ب رک سا دب جرف لا

 كفا - رتشآ - جرفآ تعا - رمخآ : لفن

 . (ىلغف ثنؤملاو) نالغف -
 . نابضغ - نایر - نامظ - ناعوج - ناشطع : لثم

 : ىلع نيعلا مضب) لف نزو ىلع یذلا لعفلا نم ةهبشملا ةفصلا غاصتو (ب)
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 یذلا مزاللا ىثالثلا لعفلا نم اًدج لیلق ددع نم ةبيشملا ةفصلا قأتو (ج)
 : امو ةفلتخم نازوأ ىلع نيعلا حتفب لف نزو ىلع
 . (باش نم) بيشأ - (قاش نم) قّيش - (باط نم) بّيط

 :ةببشملا ةفصلا لمع

 ةفص ىلع تلد اذإ ىأ ) ىببس تعن ىلع تلد اذإ ةهبشملا ةفصلا لمعت

 . اهنم تدرج مأ لأب تنرتقا ءاوس كلذو . ( املي مسا ىف

 : تالاح ثالث (اهيلي ىذلا مسالل ىأ) ةهبشملا ةفصلا لومعملو

 مسا ىلإ وأ ريمض ىلإ افاضم ناك اذإ « لعاف هنأ ىلع اًعوفرم نوكي نأ (ار
 .رخآ

 (هالیمج»ةپیشلل ةفصلل لعاف : ٌرظنم) هرظنم ًاليمج اًناتسب تلخد : لغم

 . ةركن ناك اذإ كلذو « زييمت هنأ ىلع اًبوصنم نوكي نأ (ب)

 . (بوصنم زييمت : ارظنم) اًرظنم ليمجلا ناتسبلا تلخد : لثم

 . لأب اًنرتقم ناك اذإ « ةفاضإلاب اًرورجم نوكي نأ (ج)
 (رورجم ىلإ فاضم : رظنملا) رظنملا ليمجلا ناتسبلا تلخد : لثم



 تب د

 اكرتشا نيئيش نأ ىلع ةلالدلل « لّعفأ » نزو ىلع قتشم مسا ليضفتلا مسا

 . ةفصلا هذه ىف رخآلا نع اهدحآ دازو ةفص ىف
 4 رو 1

 . ضرالا نم ٌربكأ سمشلا : لثم

ثم ىف سمشلا وهو ) الضفم ليضفتلا مسا لبق ام ىمسيو
 . ( قباسلا انلا

 . (قباسلا لاثملا ىف ضرالا وهو) هيلع الضفم هدعب ام ىمسيو

 تبثلا « (دماجلا ريغ ىأ) فرصتملا « (صقانلا ريغ ىأ) ماتلا ىثالثلا

 لعفأ نزو ىلع هنم فصولا سيلو « مولعملل ینبلا « (ىفنملا ريغ ىأ)
 . ءالعف هثنوم ىذلا

 . نالتلا نم ىلعأ لابجلا : لثم

 . دلاخ نم مركأو ورمع نم لضفأ ديز

 غاصي الف طورشلا هذهل فوتسم ريغ لعفلا ناك اذإو ا
 ليضفتلا مسا هنم

 (دشأ» دعب جيرصلا هردصم ركذب هنم ليضفتلا ىلإ لصوتي امنإو ةرشابم

 . اًبوصنم ایی ردصلا برعیو . اهپبشو «مظعأ» وأ (رنکا» وأ

£ 7 

 ربح : رثكأ) ةرهاقلا ینابم عيمج نم اًعافترا ٌرثكأ ربكألا مرملا : لثم

 . (ةحتفلاب بوصنم زييمت : اعافترا - ةمضلاب عوفرم



 : ليضفتلا مسا تالاح

 اًرورجم هيلع لضفلاب هدعب نایتالاو هریک ذتو هدارفا بجي ةلاحلا هذه ىفو

: 

 . رطقلا نم عرسآ تارئاطلا - راطقلا نم ع رسآ ةرئاطلا : لثم

 : لاب افرعم نوکی نأ -۲

 . هيلع لضفلا ركذي الو « لضفملل هتقباطم بحي ةلاحلا هذه یو

 تاوخألا - ةيكذ ىربكلا تحألا 14-25 ربكألا خألا : لثم

 ناتلودلا سیلو) نايمظعلا ناتلودلا تقفتا . تايكذ تايربكلا
 . (مظعألا

 دقف . عامسلا ىلإ هریسکتو ليضفتلا مسا ثینات یف عجریو اذه 2 ۰ ۰

 اذه یلعو . فرشاو فرظاک عومسم ريغ هريسكت وا هثین ات نوکی
£ ۳ 

 ' ةأرلاو فرشالا لجرلا لوقنف) . عامسلاب ةديقم ةقباطملا نوكت

 . (فرشألا

 : ةركن ىلإ افاضم نوكي نأ - ۳

 لضفلا هيلإ فاضلا قباطی نأ ىلع هريكذتو هدارفإ بجي ةلاحلا هذه ىفو

 بتكلا - نيقيدص لضفأ ناباتکلا - قيدص لضفأ باتكلا : لثم

 . ءاقدصأ لضفأ

 : ةفرعم ىلإ افاضم نوكي نأ - ء



 - قا“

 اهمدعو ةقباطملا هيف زوجي ةلاحلا هذه فو

 نتنآ - سانلا لضافأ وأ لضفأ متنأ - سالا الضفأ وأ لضفأ اتنا : لفم

 . سانلا تايلضف وأ لضفأ

TT 0 
 درطيو .

 . رصم ضرأ ىف هنم نطق اهیف درج ضرأ نم ام : لثم

 لعفلا لحي نأ حصي اذإ هدوجأ» ليضفتلا مسالا لعاف : ُنطقلا)

 . ( ىفن دعب ءاج ليضفتلا مسا نالو « ليضفتلا مسا ناكم «دوجيو

 ناکلاو نامزلا اما - ٩ وه

 . لعفلا عوقو نامز ىلع ةلالدلل قتشم مسا نامزلا

 . وینوی لوآ ناحتمالا دعوم : لثم

 حيسف ةركلا بعلم : لثم

 : ناكملاو نامزلا ىمسا غوص

 یالثلا لعفلا نم -

 : نينزو ىلع ىثالثلا لعفلا نم ناکلاو نامزلا امسا غاصي
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 : (نیعلا حتفب) لّعفَم نزو ىلع (۱)
 . رخالا لتعم لعفلا ناك اذإ -

 . یرج - یهلم : لثم

 . اهمومضم وأ نيعلا حوتفم عراضلا ناك اذإ -

 . (عتصی عراضملا) عتصم - (بعلی عراضملا) بعلم : لغم
 (لخدي عراضملا) لخدم - (بثكي عراضلا) بّتكم : لثم

 : ( نيعلا رسكب ) لهفم نزو ىلع (ب)
 . نيعلا روسكم هعراضمو رخآلا حيحص ناك اذإ -

 . (لزنی عراضلا) لزم - (عجري عراضلا) عجرم : لفم

 . ةلع فرح هلوأو رخآلا حيحص لعفلا ناك اذإ -

a 

 ا

 . یفشتسم - فّصوتسم - عدوتسم - عمتجم : شم



 - م8 -

 . لعفلا اهب عقو یتلا ةادألا ىلع ةلالدلل قتشم مسا ةلآلا مسا

 : ةلآلا مسا غوص

 : ىه ةيعام نازوأ ةثالث ىلع یدعتلا ىڻالثلا لعفلا نم ةلآلا مسا غاصي

 . لاعفي

 . لازیم - ةآري - ثارحم - رامسم - راشدي - حاتفم : لثم

 . بقلم - رهجي - ّصقم - لوعم - لجني - لّرْعِم - دربم : لثم
1 ° 

 ةلعفم

 . ةاوکم - ةافصم - ةقعلم - ةقرطم - ةّسنكِم : لثم

 : ةظوحلم

 . ةقباسلا نازوآلا ريغ ىلع ةلآلا مسا ىتأي دق - ١

 . سأف - ملق - شوكاش - ةكوش - نيكس : لثم

 . ةلآلا ىلع ةلالدلل ةلاغف نزو رصمب ةيبرعلا ةغللا عمم زاجأ - ۲

 . ةمارخ - ةياوش - ةلاشغ - ةجالث : لثم



 ¬ ق8

 سداسلا لّصَملا

 هريخصل لا ىلظنلاب مسالا

 : ةيتآلا ضارغألا دحأل برعلا مسالا ىلع أرطي رييغت ريغصتلا

 . مجحلا رغص ىلع ةلالدلا -

 ا ریغصت ف ریهن : لثم

 همت

 . ناکلا وأ نامزلا بيرقت -

 . لبق ريغصت ىف لی : لثم
 . ليلدتلا -

 . نبا ريغصت ىف ینب : لثم

 : ريغصتلا غخيص

 مسالل) لیّیعف - (یالثا مسالل) ليف : یهو غيص ثالث ريغصتلل
 . (ىسامخلا مسالل) - ليعيعف (ىعابرلا

 : ىئالفلا مسالا ريغصت - ١

 . (لیعف» نزو ىلع یالثلا مسالا رُصی -
 رمثو نسحو لجر ريغصت ىف ریهژو ريمنو نیو لْيِجُر : لثم

 . رهزو
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 ءات هرخآ تقحل « ثينأتلا ةمالع هيف سیلو اوم نما نا ودع

 . ریغصتلا دنع ثینااعلا

 ا ريغصت فاز ‹ دنه ريغصت 7 ىف ةدّينه : لثم

Esتقحلو ةثالث ةيلصألا اهفورح ىتلا ءامسألا ريغصتلا ىف ثالثلا ةلماعم  

 : اهب
3 . 34 ۳ 3 7 

 . ةرهو ةرجش ریعصت ىف ةريرهو ةريجش : لثم . ثیناتلا ءات

£ 2 0 
 0 و هر ۶

 . ىّدعسو

 o 2 8 را 1 0 £

 ءارحص ریغصت ف ءاريضخو ءاريحص : لثم : ةدودمملا ثيناتلا فلا وا

 . ءارضخو
 ناملس ریغصت ىف نامیتعو نامیلش : لثم . ناتدئازلا نونلو فلألا وأ

 . ناهعو

 دنع ىالثلا مسالا ةلماعم «لاعفأ» نزو ىلع ريسكت عمج لك لماعي كلذك -

 . هريغصت

 9 ه 4
0 0 

 . راناو باحصأ ریغصت ىف راهینأو باحیصا : لثم

 : یعابرلا مسالا ريغصت..-؟

 . لعیعف نزو ىلع یعابرلا مسالا رغصی -

 . لزنمو عنصم ریغصت ىف لیمو عنيصُم : لثم

 ةيلصألا اهنورح یتلا تاعالا ریغصتلا ف اترا: دانا لاو اج



1 5 0 

 و رطسم ریغصت ىف ةحبیسم و ةرطيسُم : لثم . ثيناتلا ءات

 . ةحبسمو

 0 ى £ 1 ۶ م

 . ءاعبرا ریغصت ىف ءاعبیرا : لثم . ةدودملا ثيناتلا فلا وأ

£ 4 0 

 . نارفعز ريغصت ىف نارفیعز : لثم . ناتدئازلا نونلاو فلالا وأ

 : ىيامخلا مسالا ريغصت - ۳

 . لیهیعف نزو ىلع ىسامخلا مسالا رغصي

 . روفصعو حابصم ريغصت ىف ریفیصعو حيبْيَصُم : لثم

 : ةلع فرح وأ ةدئاز فلآ هیناثام ریغصت - 4

 . اًواو هفلأ تبلق ةدئاز فلآ هیناث ام رغص اذإ -

 ۱ : بلک و ماس نيخشتا ىلا شرع و :ملیوس للم
 (قملکلل ةيلصالا فورحلا ىلع ةدئاز نيروكذملا نيمسالا ىف فلالا»

 هلصأ ىلإ فرحلا اذه در ةلع فرح هيناث ام رغص اذإو -

 . بانو باب ريغصت ىف بیو بّیوب : لثم

 : ةلع فرح هللا ام ريغصت - ۵

 . ریغصتلا ءاي ىف ةلعلا فرح مغدآ ةلع فرح هثلاثام رغص اذإ

 . (باتكو اصعو ميرك ریغصت ىف بیتکو ةيصغو ميرك) : لثم
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 عياسلا لصفلا

 هيلإ هبسنلا ىلإ رظنلاب مسالا

 باستنال مسالا رخآ ىلع اهلبق ام روسكم ةددشم ءاي ةدايز یه ةبسنلا

 . هيلإ ءىش

 . رصم ىلإ هتبسن ىلع كلذب لدنل «یرصم» وه الثم لوقن
 مسالاو « اًبوسنم اهب لصتملا مسالاو  بشنلا ءاي ةددشملا ءايلا ىمستو

 : ىلع ةلالدلل بسنلا لمعتسيو . هيلإ اًبوسنم اهب هلاصتا لبق

 . یولنه - یسنرف - ىبرع : لثم سنجلا
 . یادغب - ّىِطويسأ - یرهاق : لثم
 . یحیسم - یمالسا : لثم

 . یراجت - یعانص - یعارز : لثم ةفرحلا

 . لمر - يضف - بهذ : لثم
 : بسلا ىف ةيلصألا ةدعاقلا ١-
 روسکم ةددشم ءای هيلإ بوسللا رخآ قحلت نأ بسنلا ق لضألا -

 . اهلبقام

 - یقشمد : قشمد - یتیوک : تبوک - ینادوس : نادوس : لثم
 . یخیرات : خيرات - ینطو : نطو - یملع : ملع

 . بسللا دنع ءاتلا هذه هنم فذحت ثينأتلا ءاتب موتخلا مسالل ةبسنلابو -

 ىلإ بسللا ىف یمطاف - ةيردنكسالا ىلإ بسنلا ىف یردنکسالا : لغم
 . ةعماج ىلإ بسنلا ىف ميعماج -ةرذ ىلإ بسللا ىف یرذ -ةمطاف



 — هه

 : روصقلا ىلإ بسلا ¥

 اواو تبلق ةثلاث فلألا تناك اذإ -

 . امطو انق ىلإ بسللا ىف ئومطو ئونق : لثم

 ءاتلا تفذح دق و) ةاونو ةاج ىلإ بسنلا ىف یوونو یومخ

£ 

 (اًواو فلالا تبلق 2 ةماعلا ةدعاقلا بسح

 : اهنإف ةعبار فلألا تناك اذإ -

 . اكرحتم ةملكلا فورح ىلاث ناك اذإ فذحت

 . ىدّربو ادنك ىلإ بسنلا ىف ئدّربو یدنک : لغم

 ةملكلا ىفاث ناك اذإ « واولا لبق فلأ دارت وأ اواو بلقت وأ فذحت

 اج ينو رک اف ةيضاخ تلا فنا او

 . اكيرمأو اسنرف ىلإ بسنلا ىف یکیرمآو ٌىسنرف : لثم

 فلالا تفذح دقو) ايروسو ايبيل ىلإ بسنلا ىف یروسو بيل

 : صوقلا ىلإ بسلا - ۳

 . اهلبق ام حتفو اًواو تبلق ةفلاث ءايلا تناك اذإ -

 . یجشلا ىلإ بسنلا ف یوجشلا : لفم

 . اًواو اهبلق وأ اهفذح زاج ةعبار ءايلا تناك اذإ -

 بسللا ىف یوبرتلاو . ىدانلا ىلإ بسنلا ىف ىودانلا وأ یدانلا : لثم

 . ةيبرتلا ىلإ



 س چي

 اد

 . تفذح رثكأف ةسماخ تناك اذإ -

 . ىلعتسملا ىلإ بسنلا ىف یلعتسلا : لغم

 : دودسمملا ىلإ بسلا

 . تيقب ةيلصأ هتزمه تناك اذإ -

 . ءادتباو ءاشنإ ىلإ بسنلا ىف قادتباو-قاشنإ : لثم

 . اًواو اهبلق وأ اهؤاقبإ زاج ءاي وأ واو نع ةبلقنم هتزمه تناك اذإ -
 . (واو نع ةبلقنم ةزمهلا) ءامس ىلإ بسنلا ىف یواس وأ امس : لغم

 . (ءاي نع ةبلقنم ةزمهلا) ءادف ىلإ بسنلا ىف "یوادف وأ ىلادف

 . اًواو تبلق ثينأتلل ةدئاز هترمه تناك اذإ -

 . ءاضيبو ءارحص ىلإ بسللا ىف یواضیبو ئوارحص : لقم

 : ةددشم ءايب موتخلا ىلإ بسلا

 لإ لوألا مایا كدر« ساو فرد نقي قوت ءا كنا نرد
 . اًواو ةيناثلا ءايلا تبلقو (ءايلا وأ واولا) اهلصأ

 . ىحو ّيط ىلإ بسنلا ىف ىويحو ٌىووط : لثم

 ترو ل رألا ابا چ یوتاب ترا قلم
 . اهلبق ام حتف عم اواو ةيناثلا

 . ىلعو ئبن ىلإ بسنلا ىف یولعو وب : لغم

 اهل تلحو تفذح راك أف فرح ةثالث دعب ةددشملا ءايلا تناك اذإ -

 تاپ

 . ةيلهقدلاو یعفاشلا ىلإ بسنلا ىف یلهقدلاو یعفاشلا : لثم
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 : رخآلا فوذحا یلالثلا ىلإ بسلا - 5
 . لقآلا ىلع فورحلا ةيثالث ةيبرعلا ءامسألا عيمج نأ لصألا
 . اهمال تفذح دق فورحلا ةيثالث ءامسأ ضعب كانه نأ الإ

 . اي وأ اًواو اهمال تناك) دي « مد ‹ خأ « بأ : لثم

 ات اهتقحلو اهمال تفذح فورح ةثالث نم ىرخأ ءامسأ كانه كلذك

 . ةدئازلا ثينأتلا

 فذحلا لبق اهمال تناك دقو) « ةئر « ةغل « ةفش « ةنس « ةرك : لشم

 . اي وأ ااو

 وا وب قوي « نيفرح ىلع یقبو هرخآ فذح مسا لك ىلإ بسنلا دنعو

 ديو مدو خأو بأ ىلإ بسنلا ىف یوتیو َیومَدو یوخأو ئوتأ : لثم

 رک ىلإ بسلا ىف یوئرو ٌىوْعلو یوفشو ٌیوتسو یورک : لغم
 . ةئرو ةغلو ةفشو ةنسو

 : عمجا ىلإ بسللا - ۷

 بسن عمجلا ىلإ بسنلا ديرأ اذإو . عمجلا ىلإ بستيال هنأ لصألا -
 . هدرفم ىلإ

 . لودو ءارزو ىلإ بسنلا ف یلودو یریزو : لفم

 . هيلإ بسن « عمج مسا ًالصأ ظفللا ناك اذإ -

 . موقلاو رئازجلا ىلإ بسنلا ىف یموقلاو ةئرئازجلا : لشم



- ۳ 

 ةجاحلا دنع عمجلا ىلإ بسنلا ناكمإ ةيبرعلا ةغللا عمم ىريو -

 . عمجلا ىلإ بسنلاو درفملا ىلإ بسنلا نيب زييمتلل

 . (عمج یهو بالطلا ىلإ بسنلا ىف) ةئبالّطلا ةكرحلا : لثم
 . (عمج یهو لامعلا ىلإ بسنلا ىف) ةيلامعلا تاباقنلا

 : دعاوقلا ريغ ىلع ةبوسنم ءامسأ -

 نمو . اهنايب قباسلا دعاوقلا فالح ىلع ةبوسنم ءامسأ برعلا نع عم

 : ءامسألا هذه

 ف سیارصت و 2 یناقوفو 3 یناتحتو 1 یناح ورو 1 یناقخو 1 ینابر -

 . ةرصانلاو « قوفو « تحتو « حورو « قحو « بر ىلإ بسللا

 ةيدابو ةيرق ىلإ بسنلا ىف یومأو یشرقو یمرضحو یودبو ئورق -

 . ةيماو شيرقو توم رضحو



TE 

 ثلاشلا باجل)

 لعفلا

 : ةينآلا ماسقألا - فرصلا دعاوق ثيح نم - لعفلا ةسارد لمشت
 . لتعمو حيحص ىلإ مسقنيو هتينب ىلإ رظنلاب لعفلا - ١
 . دیزمو درجم ىلإ مسقنیو هبیکر ت ىلإ رظنلاب لعفلا - ۲
 . رمأو عراضمو ضام ىلإ مسقنیو هعوقو نمز ىلإ رظنلاب لعفلا - ۲

 دعتمو مزال ىلإ مسقنیو هلومعم ىلإ رظنلاب لعفلا - ٤
 ینبمو مولعملل ینبم ىلإ مسقنیو هلعاف رکذ ىلإ رظنلاب لعفلا - ه

 لوهجملل همدع نم

 . فرصتمو دماج ىلإ مسقنیو هفیرصت ىلإ رظنلاب لعفلا- 5



 - و

 لوألا لّصفلا
 هتيلب ىلإرظنلاب لعفلا

 . لتعمو ‹ حيحص : ىلإ هتينب ىلإ رظنلاب لعفلا مسقني

 حيحصلا لعفلا
 . ةلعلا فورح نم ةيلصألا هفورح تلح ام وه حيحصلا لعفلا

 . مسرا - سرلپ - بكك : لفم

 : ماسقأ ةثالث حيحصلا لعفلا مسقنيو

 ١ - ةزمه ةيلصألا هفورح دحأ ناكام وهو :زومهملا .

 ارق - لأس - ذخأ : لغم .

 . دحاو سنج نم هئلاثو هيناث ناکام وهو : ىالثلا فعضملا - ۲

 . زه - در - دش : لثم

 . فيعضتلاو ةزمهلا نم ةيلصألا هفورح تملس ام وهو : ملاسلا -۲

 . مهف - بتك - حعف : لثم

 رثامضلا دانسإ «هعوقو نمز ىلإ رظنلاب لعفلاب» صاخلا لصفلا ف سردنسو

 . رمالاو عراضلاو یضالا ىف ماسلاو فعضلاو زومهلا لعفلا نم لك ىلإ



 تب 0

 تا

 فور نم اناكلا وأ نفرح” اا و نیک اه لا ل
 و ا الا يقو

 . یمر - بتو - ماص : لثم

 : ماسقآ ةتالت لتعلا لعفلا مسقنیو

 . ةلع فرح ةيلصالا هفورح لو داکام وهو : لاخلا - ١

 . سئي - دحو : لثم

 . ةلع فرح ةيلصألا هفورح یناث ناکام وهو : فوخالا - ۲

 . باط - لاق : لثم

 . ةلع فرح ةيلصألا هفورح رخآ ناکام وهو : صقانلا - ۳

 یقل - یمر - اند : لثم

 رس ةيفيك «هعوقو نمز ىلإ رظنلاب لعفلاب» صاخلا لصفلا ف سردنسو
 راضلاو یضالا ىف صقاللاو فوجألاو لاثلا لعفلا نم .لك ىلإ وا

 . رمالاو لا
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 ئاشلا لصفلا

 هبیگرت ىلإ ظنلاب لعفلا

 ديزمو درجم : نيمسق هبيكرت ىلإ رظنلاب لعفلا مسقني
 درجملا لعفلا

 . ةيلصأ هفورح عيمج تناك ام وه درجا لعفلا

 . لزلز - جرحد - ىمر - لان - دعو - بتك : لثم
 . ىعابرو الث : نامسق درجملا لعفلاو

 : الفلا درجا لعفلا - ١

 : یه نازوأ ةثالث ىلع ىثالثلا درجم ىتاي

 : یه باوبأ ةثالث نم هعراضم نوكيو . ( نيعلا حتفب ) لّعف (۱)

 . (اهترثك بسحب ةبترم)

 ( عراضلا لا نیملا مضب ) رضنی رع بای -

 : مگح - جرخي : جرخ -رشنپ : رش - ربعي : ربع : لم

 . ممي
 باب نم اًمئاد نوكي یدعتلا فّعضملا لعفلا نإف ةماع ةدعاقكو
 . رصن
 دهب : ده - دش : دش - قشي : یش - دمی : هم : لهم

 (عراضملا ىف نيعلا رسكب) برضي برّض باب -



Aبس  

 - لزنی - لري - صرح : صرخ - فرصي : فرص : لثم

 . سلجي : سلج

 واوب أدبي یذلا لعفلاو مزاللا فعضلا لعفلا نإف ةماع ةدعاقکو

 . برض باب نم نانوکی

 ال فعضم) قرب : قر - في : فح - یی : ضع : لثم

 (مزال
 (یواو لاثم) فصي : فّصو - دجي : دّجو - دعي : دعو : لغم

 (ع راضلا ىف نيعلا حتفب) حتفی حتف باب -

 : عضخ - عطقی : عطق - بهذی : بهذ - عمجی : عمج : لثم

 . نيباب نم هعراضم نوکیو (نيعلا رسکب) لعف (ب)

 . (عراضملا ىف نيعلا حتف) حّرفي حرف باب -
 - یقلی : یقل - بصي : بضغ - لّبقي : لبق : لثم

 . برشی : برش

 . لیلق وهو . (عراضلا ىف نيعلا رسکب) بيحب بیخ باب -

 . قثي : قثو : لثم

 : وهو دحاو باب نم هعراضم قایو (نیعلا مضب) لغف (ج)

 (عراضلا ىف نيعلا مضب) مرکی مّرك باب -

 راک - مظعي : مظع - لهسي : لهس - بمصب : بص : لثم
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 : یعابرلا درجا لعفلا - ۲

 . َلَلْعَف وهو دحاو نزو ىلع یعابرلا درجما لعفلا أي
 . لزلز - روهد - رثعب - سوسو - مَّجْرت : لغم

 . رخآلا لبق ام روسكمو ةعراضملا فرح مومضم اًمئاد هعراضم نوكيو

 . روهي - رِثعبي - سوسوي - مجرتُي : لغم

 ديزملا لعفلا

 . رثكأ وأ فرح ةيلصألا هفورح ىلع ديزام وه ديزملا لعفلا

 . ىضاقت - راجا - قّدِص - ّلتاق : لغم

 (نيع» سنج نم امإو «اینوملأس» فورح دحأ نم امإ نوكت ةدايزلاو

 . لعفلا (مال» وأ
 (هاهینوقلاس» نم فورح هيلإ تفيضأو ملع لعفلا لصأ) ملعتسا : لثم 3 ۰ ۰ 4

 (هنيع سنج نم فرح هيلإ فيضأو مرح لعفلا لصأ) مّرح : لفم

 اینوقلأس نم فرح هيلإ فیضأو رفص لعفلا لصأ) رفصا : لثم
 . (همال سنج نم فرحو

 : یالشلا دیزم - ١
 . فرح ةثالث وأ نیفرح وأ فرحب داري ىثالثلا لعفلا

 : یه نازوأ ةثالث ىلع نوكي دحاو فرحب دیزلاف -

 . لّعشأ - ّنَسحأ - ٌمّركأ : لفم لَعفأ

 . حماس - دّراط - داش : لثم لحاف

 . مع - مرک - مق : لفه



 تا

 : یه نازوأ ةسمخ ىلع نوکی نیفرحب دیزلاو -

 . عدنا - فرصنا - قلطنا : لغم لعفتا

 . ٌرصتنا - برتقا - عمتجا : لقم لعتفا

 . جوعا - رضا - محا : لثم لعفا

 . ملت - بّرقت - علت : لثم لعفت
 . كرادت - ىرابت - دعابت : لغم لعافت

  محتسا - ٌجرختسا - لبقتسا - رفغتسا : لغم لعفتسا

 . نشوشخا - قرورغا : لثم لغوعفا

 . ٌرافصا - ٌراضخا - ٌرامحا : لثم لاعفا

 : یعابرلا دیزم - ۲

 ىلإ الإ دیزلا لعفلا لصیالو . نیفرح وأ دحاو فرح دازی یعابرلا لعفلا
 . فرح ةتس

 : وه دحاو نزو ىلع قأی دحاو فرحب دیزلاف -

 . جّرحَدت - ٌروهَدت - َرّثعَبت : لثم لفت

 : امه نينزو ىلع ىتأي نيفرحب دیرلاو -

 . نأمطا - رعشقا : لثم للعفا

 «عّمجت ىأ) مجنرحا - (قرفت ىأ) عقنرفا : لغم للنعفا
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 تلاشلا لّصفلا
 هعبوفو نمز قإرظنلاب لعفلا

 : ماسقأ ةثالث هعوقو نمز ىلإ رظللاب لعفلا مسقنی
 . رمآ - عراضم - ضام

 ىضاملا لعفلا

 . ملکتلا نمز لبق ءىش ثودح ىلع لدام وه یضالا لعفلا
 . ءارزولا سلجم سمأ عمتجا - ّرشلا كانتجا ىنّرس : لشم
 : رئامضلا ىلإ یضالا لعفلا دانسإ

 باطخاو ملکتلا رئامض عم هفیرصت « رئامضلا ىلإ لعفلا دانساب دصقی
 . عمجاو ینشلاو درفملل ةبيغلاو

 : ناعون لعفلا ىلإ دنست ىتلا رئامضلاو

 . ةوسنلا نون - ان - لعافلا ءات : یهو ةكرحتم رگامض -
 . ةبطاخلا ءاي - ةعامجلا واو - نينثالا فلأ : یهو ةنكاس رئامض -

 . ةبطاخلا ءاي ادعام رئامضلا عيمج ىلإ دنسي ىضاملاو

 نيلعافلا انو لعافلا ءات لبقی هنأ ىف رمألاو عراضملا نع ىضاملا لعفلا زيمتيو
 . ىضاملا لعفلا ىلإ الإ نادنسيال امهو

 . لعاف عفر لحم ىف ىضاملا لعفلا ىلإ ةدنسملا رئامضلا برعتو
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تعمو حيحص ىلإ هتينب ثيح نم مسقني لعفلا نإف هحرش قبس اكو
 . ل

 . فعضمو زومهمو ملاس ىلإ مسقني حيحصلا لعفلاو

 . صقانو فوجأو لاثم ىلإ مسقني لتعملا لعفلاو

 ىضاملا ىف لتعم ا لعفلاو حيحصلا لعفلا نم لك فيرصتل جذومن لی اميفو

 . رئامضلا ىلإ هداتسإ

 ١ - ىضاملا ىف رئامضلا ىلإ حيحصلا لعفلا دانسإ :

 (ركش)لاس

 انأ) درفم : ملكتملا

 (نخ) 6

 (تنأ) درفم : بطاخلا

 (اهنأل یش
 (متنا) قو

 (یتنآ) ةدرفم : ةبطاخا

 (اهنأ) ىنثم

 (نتنا) عمج

 (وه) درفم : بئاغلا

 اه ىلثم

 (مهر م

 (یه) ةدرفم : ةبث

 اهر یتم

 (نهر تو

 تّرکش
 انركش

 (ذخأ)ز ومهم

 تا

 انذحآ



 اولا

 هفيرصت دنع زومهلا وأ ماسلا لعفلا ىلع رييغت ىأ أرطي مل هنأ ظحاليو -
 . ىضاملا ىف

 نيلعافلا انو لعافلا ءات ىلإ هدانسإ دنع هماغدإ كف دقف فعضلا لعفلا امأ -

 : ىضاملا ىف رئامضلا ىلإ لتعملا لعفلا دانسإ - ۲

 صقان فوجأ لاثم

 (ىمر) (اع») لار (عَدَعَو)

 (تيمر) توعد تلق تدع و انأ) درفم : ملكتملا

 انيمر انوعد انلق اندع و (نحن) عمج

 تیم ر توعد تلق تدع و (تنأ) درفم : بطاخلا

 امشمر  امتزعد  امثلق امتدعو (اَتنأل 2 ىنم
 ممر مود ملت متذعو 4ممنألا عج

 تیمر توعد تلق تدعو (تئ) ةدرفم : ةبطاخمل
 امثیمر امتوعد ام امتدعو (اتنأ)  یخم

 8 ۰ ن 0 ۵ ۶ام 0 1

 نتيمر نتوعد نتلق نئدعو (نتلا) عمج

 یمر اعد لاق دعو  (وه) درفم : بئاغلا

 امر اوت الق ادعو مه ین

 امر اوت  اولاق اولعو مهر عمج

 تّمَر تعد تلاق تدعو (ىه) ةدرفم : ةبئاغلا
 اتمر اعد اتللق اتذعو (امه) ىنثم

 ل ف 2 5 0 كر

 نيمر نوعد نلق ندعو (نه) عمه



2 - 

 . ىضاملا ىف هفيرصت دنع رييغت هيف ثدحي ال لاثملا نأ ظحالي -

 . ةكرحتملا عفرلا رئامض ىلإ دْيْسُأ اذإ هطسو فذحيف فوجألا امأ -

 اهلصأ ىلإ هفلأ تدر فلألاب رخآلا لتعم ناك اذإف . صقانلل ةبسنلابو -

 . (ءايلا وأ واولا)

 ىلإ دنسأ اذإ الإ رئامضلا ىلإ هدانسإ دنع رييغت صقانلا ىف ثدحي الو
 تاکاذ) واولا لبق ةحتفلا یقبتو ةلعلا فرح فذحیف « ةعامحا واو
 : لثم) افلا نكي مل اذإ اهلبق ام مضيو (اَوَعَد مه لثم) املا فوذحلا

 . (اوشخ مه

 عراضلا لسفلا

 . هدعب وأ ملکتلا نمز ىف ءىش ثودح ىلع لد ام وه عراضلا لعفلا

 . مداقلا عوبسألا ناحتمالا دقعیس - راطلا ةرثاطلا رداغت نآلا : لثم

 : رئامضلا ىلإ عراضلا لعفلا دانسإ

 واو « نينثالا فلآ) ةنكاسلا رثامضلا عيمج ىلإ دنسي عراضلا لعفلا

 . ةكرحتملا رئامضلا نم ةوستلا نون ىلإ الإ دنسي الو . (ةبطاخلا ءاي « ةعامجلا

 . لعاف عفر لحم ىف عراضملا لعفلا ىلإ ةدنسملا رئامضلا برعتو

 لوحخد لبقي هنأ ىف رمألا لعفو ىضاملا لعفلا نع عراضملا لعفلا زيمتيو
 . هيلع 4۸» ىفنلا فرح

 1 رئامضلا لإ هدانسإ عم
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 : عراضلا ىف رئامضلا ىلإ حیحصلا لعفلا دانسا - ۱

 0 هدم ص

 (لمرفعضم (ذخأزومهم (رکشرلاس

 دما ذخآ کشا انأ) درفم : ملكتلا
 ۳ 7 رز م 7 1 5

 دمن دخان رکشن (نحن) عمج
 و £ ۳ 5 م و

 دم ذخات ركشت (تنأ) درفم : بطاخملا

 نائم ناذخات تناركشت هامش یتیم
 كم EON و

 نودق نوذخات نورکشت (متنا) عمج

 نيّدَع نيذخأت نيركشت (يتنأ) ةدرفم : ةبطاخلا

 نادت ناذخات ناّرکشت (اهتنأ) ىلثم

 ندد ٌنذخأت نیکشت ه6 عمج
 دل 3 را

 دمي ذخای 0 ٌركشي (وه)  درفم : بئاغلا
 نامی ناذحای  نارکشی (امه) ىلثم

 . ا اب

 نود: نوذخای نورکشی (مه) عمج

 مت ذح ات ركشت (ىه) ةدرفم ؛ ةبئاغلا

 ناَدُمَت ناڌحات ناّركشت اه ینثم
 ء ۵ ٤

 ندم نذخاي نرکشی (نه) عمج

 «تينأ» فورح دحأب اًمئاد أدبي عراضلا نأ قباسلا لودجلا نم ظحالي -

 . اًيسادس وأ اًيسامخ وأ اًيثالث لعفلا ناك اذإ اًحوتفم فرحلا اذه نوكيو

 : لثم) اًدرجم اًيعابر ناكأ ءاوس اًيعابر لعفلا ناك اذإ اًمومضم نوكيو

 (مّلقُي - لئاقي - مرکی : لثم) دحاو فرح اًديزم اًيثالث مأ (جرحدُي

 دنع فعضملاو زومهلاو ملاسلا لعفلا نم لك ىف رييغت ىأ ثدحيال -



 سا ۷

 نون هيلإ دنسلا فعضلا ادع امیف عراضلا ىف لاعفألا هذه فیرصت
 . هماغدإ كفيف ةوسنلا

 لح (لصو ةزمهب لعفلا أدب اذإ) یسادسلاو یساملاو ىعابرلا عراضم -
 لبقتسا - متي : مها - لبقی : لبقأ : لثم . ةعراضملا فرح اهلحم

 : عراضملا ىف رئامضلا ىلإ لتعلا لعفلا دانسإ - ؟

 صقان فوجأ لاشم

 يمرر عج لار عور
 ىمرأ  وُعدأ لوقا ذی  (ىانأ)  درفم : ملکشا

 یمرن وعدن لوق دهن  (نحن) عج
 یمرت مدت لوقت دعت (تنا) . درفم : بطاخلا

 ناّیمرت ناوغئدت نالوقت نادت مامتنا ینثم

 نومرت نوعدت نولوقت نوه (مثآ) ممه
 نییرت نیعذت نيلوقت نيدهت (يتنأ) . ةدرفم : ةبطاخلا

 نایمرت نا وعدت نالوقت نادعت (اهتنأ) ینثم

 نییرت نوُعدت نلت َنْدِعت نت
 ىمري ولی لوقی دعي 2 (وه) درفم : بئاغلا

 نايمري ناوعدی نالوقي نادي هر یش

 نوُمري نوعذی نولوقی نودعی (مه)
 ییرت | وعدت لوقت دین  (یه) ة ةبئاغلا



 ا

 : هنأ قباسلا فيرصتلا لودج نم ظحاليو

 تناكو اواو تناك اذإ عراضلا ف فذحت هءاف ناف الاثم لعفلا ناك اذإ -

 عراضملا نيع تناك اذاف . (دعي دعو لثم) ةروسكم هعراضم نيع

 (مّهوي مهو لثم) ءافلا فذحت الف ةمومضم وأ ةحوتفم

 دانسإ دنع فذحتو « مءايلا وأ واولا) اهلصأ ىلإ هنيع درت فوجألا لعفلا -

 . هيلإ ةوسنلا نون

 فرح هنم فذحيو (ءايلا وأ واولا) اهلصأ ىلإ همال درت صقانلا لعفلا -

 واو لبق ام حتف عم هيلإ ةبطاخا ءاي وأ ةعامجلا واو دانسإ دنع ةلعلا

 . (نوشخب ىشخي لثم) املأ فوذحملا ةلعلا فرح ناك اذإ ةعامجلا

 رمألا لصف

 . ملكتلا نمز دعب ءىش ثودح هب بلطي ام وه رمألا لعف

 . كيدلاو مرتحا : لفم

 : رئامضلا ىلإ رمألا لعف داسإ

 « ةعامجلا واو « نینئالا فلأ) ةنكاسلا رئامضلا عيمج ىلإ دنسي رمألا لعف

 برعتو . ةكرحتملا رئامضلا نم ةوسنلا نون ىلإ الإ دنسي الو (ةبطاخلا ءاي

 . لعاف عفر لحم ىف رمألا لعف ىلإ ةدنسلا رئامضلا

 . طقف ةبطاخمللو بطاخملل الإ رمألا لعف فيرصت می الو

 رمألا ىف لتعمل لعفلاو حيحصلا لعفلا نم لك فیرصتا جذوم لي اميفو

 . رئامضلا ىلإ هدانسإ عم
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 ١ - رمألا ىف رئامضلا ىلإ حيحصلا لعفلا دانسإ :

 فعضم زومهم ماس

 (دم) (ذخآ) (رکش)

 اد اذخ 2 اركشأ امن

 دم اول اوركشأ متنأ

 یادم ن ی رکشآ تنا : ةبطاخلا

 دم اذخ ارش عنآ

 نذّدما نذخ َنْرُكشأ نش

 هضلا ىلإ حيحصلا لعفلا دانسإ دنع هنأ قباسلا لودجلا نم ظحاليو

 : رمألا ىف

 فلأ (ايثالث ناك اذإ) هلوأ ىف فاضيو . ملاسلا ىف رييغت ثدحيال -

 مخر) : لثم . ةروسكم امئاد نوكتو (لصو ةزمه» ىمست ةزومهم
 عطرا

 مولا ةزمه نوكتف عراضلا ىف نيعلا مومضم اًيئالث لعفلا ناك اذإ امأ
 و

 . (رکشا - رصنا) : لغم

 اصو ةزمه هيلإ فاضتو ةوسنلا نون ىلإ هدانسإ دنع فعضلا ماغدإ كفب خب
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 :رمألا ىف ريمضلا ىلإ لتعلا لعفلا دانسإ.؟

 صقان فوجآ لاثم

 (یمرر (اعد) لاق) (دعو)
 مرا دا | لق ذي تی : بطاخملا

 ایمرا اًوعدا ال وق ادع اعنا

 اومرا اوعدا اولوق اودع من
 یمرا عدا لوق ىد تنأ : ةبطاحلا

 امر ایام الف. ال ۳
 نيمرا نوعدا 9 ندع نتنآ

 رمألا ىف رئامضلا ىلإ لتعلا لعفلا دانسإ دنع هنأ هالعأ لودجلا نم ظحالیو
 . ةروسكم عراضلا نيع تناكو اواو تناك اذإ لاثملا ءاف فذحت -

 . دع - دعي - دعو : لثم

 : لثم . ءافلا فذحت الف ةمومضم وأ ةحوتفم عراضملا نيع تناك اذإ امأ

 . مهوا - موي - مهو
 اذإ هنيع فذحتو « ايلا وأ واولا) اهلصأ ىلإ هنيع درت فوجألا لعفلا -

 . ةوسنلا نون ىلإ دنسأ اذإ وأ ريمضلا ىلإ دنسي م
 . ايلا واولا) اهلصأ ىلإ همال درت صقانلا لعفلا

 واو ىلإ دنسآ اذإ وأ « ريمضلا ىلإ دنسي مل اذإ ةلعلا فرح هنم فذحيو

 ةلعلا فرح ناك اذإ ةعامجلا واو لبق ام حتف عم ةبطاخملا ءاي وأ ةعامجلا

 . نيعسا - اوعسا : لثم . الأ فوذحا

 (لصو ةزمه) هزومهم ريغ فلآ یئالثلا صقانلا لعفلا لوأ لا فاضیو
 عراضلا ىف نيعلا مومضم ناك اذ الإ « (مرا ةروسکم اًمئاد نوکنف

 . خدا - فعا) : لثم . ةمومضم لصولا ةزمه نوكتف
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 عبارلا لبّصفلا

 . دعتمو « مزال : نيمسق هلومعم ىلإ رظنلاب لعفلا مسقني

 مزاللا لعفلا

 . هب لوعفم ىلإ جاتحي الو هلعافب ىفتكي ام وه مزاللا لعفلا

 . لجرلا سلج - ورمع رضح - ٌديز ماق : لثم

 یدعتلا لعفلا

 . رثكأ وأ دحاو هب لوعفم ىلإ جاتحيو هلعافب ىفتكيال یذلا وه ىدعتملا لعفلا

 . لانلا لهس دما تّبسح

 : نیلوعفم بصدت یتلا لاعفألا

 : ناعون نیلوعفم بصنت یتلا لاعفألا

 . ربخلاو ًادتبلا امهلصأ نيلوعفم بصنت لاعفأ - ۱

 : یه لاعفألا هذهو

 (نظ ینعع) به - لعج - معز - بح - لاح - ٌنظ : نظلا لاعفأ

 یلعآ ینعع) ْملعت - ىفلأ - جو - ملع - یار : نيقيلا لاعفأ

 . دخت - لختا - در - لعج - لوح - رص : ليوحتلا لاعفأ
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 قيرطلا ٌرئاسلا دجو - اًبراَه ّصللا تيأر - اًمئان لجرلا تننظ : لثم
 . اًجيسن ّنطقلا ٌعانصلا رص - اًرعو

 : ربخلاو أدتبملا امهلصأ سيل نيلوعفم بصنت لاعفأ - ۲

 : لاعفألا هذه نمو

 . عتم - لاس - حنم - ىطعأ - سبلأ - اسك

 . ةيهاز ةلخ نرالا عيبا َسبلأ : لثم

 : لعفلا ةيدعت

 هلوآ ىف ةزمه ةدايزب هب لوعفم ىلإ یدعتی دق مزاللا ىنالثلا لعفلا ( ار
 . هيناث فیعضتب وأ

 هحاص قدصلا یمن - هّبحاص قدصلا ىجنأ : قدصلا اجن : لثم
 هنم لوألا فرحلا دعب فلأ ةدايزب مزاللا ىثالثلا لعفلا ىدعتي اک
 ةلعافملا فلأ ىمست

 , رایخالا دمحم سلاج : دمع سلج : لك

 ىلإ فیعضتلاو ةزمهلاب یدعتی دق دحاو لوعفل یدعتلا یثالثلا لعفلا (ب)

 . نیلوعفم
 تمّهف « سردلا بلاطلا تمهفآ : سردلا ٌبلاطلا مهف : لثم

 . سردلا ٌبلاطلا

 فیعضتلاو ةزمهلاب ريصت دق نیلوعفم ىلإ ةيدعتلا لاعفألا ضعب (ج)

 . ليعافم ةثالث ىلإ ةيدعتم
 - ملا : یهو ةعبس اهددع ليعافم ةثالث ىلإ ةيدعتلا لاعفألاو
 . ثّدح - ربخأ - ربع ¬ ًابنأ - اب - یا
 . اًرفاسم اديز هللا دبع تابنآ - اسيحص ربا الع ٌُتملعأ : لغم
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 سماخلا لصملا

 همرع نم هلعاف ركذ ىلإ طظنلاب لعفلا

 : نيمسق - همدع نم هلعاف ركذ ىلإ رظنلاب - لعفلا مسقني
 . لوهجملل ىنبم - مولعملل ىنبم

 مولعملل ینبلا لعفلا

 . هلعاف هعم ركذيام وه مولعملل ىنبملا لعفلا

 . سردلا ٌدمحم بيكي - ًابنلا غیذلا أرق : لثه

 لوهجملل یببلا لعفلا

 لعاف

 . سردلا ُبتكُي - ًابلا ءىرق : لثم

 : الا هحولا ىلع كلذو « لوهجملل هئانب دنع لعفلا ةروص ريغتتو

 : لوهجملل ىضاملا لعفلا ءانب - ١

 نود نيا او كارم

 - ملا - مد - مركأ - ۳

 . ءاب هنيع تبلق ا لتعم ىأ) فوجأ لعفلا ناك اذإو -

 ديص : داص - ديز : داز - ليق : لاق : لغم
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 ۱ : لوهجملل عراضلا لعفلا ءانب - ۲

 ا لف ام عفر هلوأ مضب لوهجملل عراضملا لعفلا ىنبي

 . مستی - ملعتسُي - می - مرکب - طفح : لثم
 . الأ تبلق ءاي وأ اواو هرخآ لبق ام ناك اذإو -

 . دافتسی : ديفتسي - دازُي : ديزي - لاقی : لوقي : لغم

 : : ةظوحلم

 . الوهجم نوكيال وهو بطاخم هلعاف نأل لوهجملل ىنيي ال رمألا لعف
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 سداّسلا لصقل

 هضفيرصن ىلإ رظنلاب لعفلا

 . فرصتمو « دماج : ىلإ - هفيرصت ىلإ رظنلاب - لعفلا مسقني

 دماجلا لعفلا

 . رمأألا ةروص وأ ىضاملا ةروص : ةدحاو ةروص مزلي ىذلا وه دماجلا لعفلا
 : طقف ىضاملا ةروص مزلت ىتلا لاعفألا - ١

 : یه طقف ىضاملا ةروص مزلت ىتلا لاعفألا

 . ناک تارخأ نم : ماد امو سيل -

 . ةبراقلا لاعفآ نم : شرک 2

 . ءاجرلا لاعفآ نم : قلولخأو یرحو یسع -
 . مذلاو حدملا لاعفآ نم : اذُبخالو اذُبحو سفو معن -
 . ءانثتسالا لاعفأ نم : ادعو الخ -
 لاعقأاك اهامعتسا ةلاح ىف) عورشلا لاعفأ نم : عرشو ًاشنأو ذخأ -

 . (عورش

 : طقف رمألا ةروص مزلت ىتلا لاعفألا - ؟

 : ىه طقف رمألا ةروص مزلت ىتلا لاعفألا

 . ْنظ ىنعمب : به -
 . ملعأ ىنعمب : ملعت -



 فرصتلا لعفلا

 : نیمسق فرصتلا لعفلا مسقنیو

 : فرصتلا ةما لاعفأ - ۱
8 ۱ £ 

 . رمالاو عراضلاو یضالا اهنم ىتاي ام ىهو
 .. ملا برتقا -- لتاق - جرحد - رکش - بتک - ماق : لغم

 : لاعفألا هذه نمو . طقف عراضلاو یضالا اهنم ىقأيام ىهو
 . ناک تاوح نم : كفتا ام - ءیتفام - حربام - لازام -

 . ةبراقلا لاعفآ نم : كشوأو داك -

 . عورشلا لاعفآ نم : لعجو قفط -
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 عيبارلا بالا
 لاببإلاو لالعإلا/ ةزمهلا

 ميقرنلا تامالع / مجاحملا ف فشكلا

 لوالا لصفلا
 355 ا

 . ةفرطتم وأ ةطسوتم نوكت وأ ةملكلا لوأ ىف عقت نأ امإ ةزمحلا

 . تالاحلا هذه نم ًالك مكحت ىتلا دعاوقلا ىلي اميفو

 ةملكلا لوأ ىف عقت ىتلا ةزمفا - ١

 . لصو ةزمهو عطق ةزمه : ناعون ةملكلا لوأ ىف عقت ىتلا ةزمحملا

 : عطقلا ةرم

 مالكلا ءدب ىف تناكأ ءاوس اًمئاد قطنلا ىف تبلت ىتلا ىه عطقلا ةزمه
 : ىف عطقلا ةزمه ناتو رون املأ مسرت ىهو .هجرد ىف مأ

 . هردصمو هرمأو ىعابرلا ىضاملا لعفلا لوأ-١

 . فاّصنإ - فِصنأ - َفَصنأ : لثم

 . فورحلا لوأ- ۲

 (لصو ةزمه اهتزمهف (لا» ادعام) ا - نإ : لغم
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 . ءامسألا لوأ د ا#

 < ٌقرما « ةنبا « نبا ادع امر بولسأ - ضرأ - مامإ - دمحأ : لثم

 . لصو ةزمه اهتزمهف (هللا ميا « مسا « ناتنثا « نانثا « ةأرما

 : لصولا ةزمه
 اهب لصوتيل ةملكلا لوأ ىف دازت ةزمها نم ةدرحم فلأ یه لصولا ةزمه
 طقستو مالكلا لوأ ىف تءاج اذإ اظفل قطنت ىهو . نكاسلاب قطنلا ىلإ
 . هجرد ىف تءاج اذإ قطنلا ىف

۳ 5 ۱ 
 : ىف لصولا ةزمه یناتو

 اه ردصم و امهرمأو یسادسلاو ىسامخلا ىضاملا لعفلا لوأ بس ٩

 . مالکلا لوأ ىف تءاج اذإ ةروسکم اهتکرح نوکتو

 (یسام) دایتعا - دتعا - داتعا : لثم

 (یسادس) ةناعتسا - نعتسا - ناعتسإ

 «مالکلا لوأ ىف تءاج اذإ ةروسکم اهتكرح نوکتو .ىنالثلا لعفلا رمأ - ۲
 . ةمومضم نوكتف ةمض هرخا لبق ىذلا یالثلا رمأ ىف الإ

 ضرا - مرا = لمعإ - عمسإ : لثم

 TS 5 رکشا

 «لا» فیرعتلا فرح - ۳

 (لصو ةرمه اهتزمه : لا) رعشلاب ءاسنخلا تربتشا : لثم



 : ةينآآلا ءامسألا - ۽

 . هللا ميا - مسا -- ناعنئا - نانثا - ةأرما - ژرما - ةئيا - نبا

 : ةظوحلم

 ةملكلا هذه رخآ ریسک « نوكس اهرخآ ةملك لصولا مه تقبس اذ]

 5 اهرخآ مضيف مکو عمو ْمتنَأ رئامضلا ادع ام « نينكاس ءاقتلال اًعنم

 . قلا لق - زاف ةليضفلاب كسمتسا نم - سمشلا تقرشآ : لثم

 . ديدجلا مکباتک تأرق - نوزئافلا متنأ - نوحلاصلا مه كئلوأ : لثم

 ةطسوسلا ةزمفا -۲

 : تناك اذإ ءايلا ىلع ةطسوتلا ةزمها مسرت

 ةرئاط - مئارج - میل : لغم ةروسکم

 تاعي - ةقبعت - سكي : لثم روسكم اهلبق ام

 ترم - هعیضت - ایه : لثم ةنكاس ءاي اهلبق ام
 نوئش - موئشم - لوئسم : لغم ةلصتم ةدودم ةمومضم

 : تناك اذإ واولا ىلع ةطسوتلا ةزمفا مسرت

 ال = لو: لف حف دعب ةمومضم
 هؤاكذ - انۇانيس - كۋاد : لفم نكاس دعب ةمومضم

 دارن - ءاسؤر - لجو : لفم مما حرام
 رقم - نمۇم = رب : لە مض دعب ةنكاس
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 : تناك اذإ فلألا ىلع ةطسوتملا ةزمها مسرت

۶ E £ OTناک - یاترا - ةاجافم : لش 1  
 یخ - هام - ساز : لف E و ر 3 نك 00 یامظ - ةاجف - ۶ : لش حیحص نكاس دعب ةحوتف ًامظ ل 0

 : تناك اذإ ةدرفم ةطسوتملا ةزمهلا مسرت

 ةءافك - لعافت : لثم ی زا تم هو

 لوومس : لثم ةنكاس واو دعب ةحوتفم

 اوعدبا : اهلبق اب الاصتا نكميالو مضلاب ةدودمم

 ةفرطتلا ةزمهلا- ۳

 : ةفرطتملا ةزمفا مسرت

 بن - اوسآ - اجلي : لقمه  اهلبق ام حتف اذإ فلألا ىلع
 ءیطاش - ءىجالم - ءىشان : لغم اهلبق ام رسک اذإ ءايلا ىلع

 وري - ژرما : لغم ١ اهلبق ام مض اذإ واولا ىلع
 ءارحص-ءاشنإٌبع-ءفد-ءزج : لثم اهلبق ام نكس اذإ ةدرفم



 ام

 فاشلا لّصفلا

 لادبإلاو لالعالا

 ناكم فورحلا ضعب لحي دق وأ ةملكلا نم فورح ضعب فذحت دق

 . ىرخأ فورح

 ىمس اهريغ ىف ناك ناو « الالعإ ىّمُس ةلعلا فورح ىف كلذ ناك اذإف

 . الادبإ

 . (دفوأ اهلعف نأل) واولا لحم ءايلا اهیف تلح الثم دافيإ ةملكف

 . تاملكلا

 ١-الإعلال

 ةلع فرح لحم ةلع فرح لحي نأ وأ ةلعلا فرح فذحي نأ وه لالعإلا

 . ةملكلا ىف رخخا

 . لالعالا اهيف عقي ىتلا تالاحلا ضعب لياميفو

 اًواو فلألا بلق - ١

 . موخ : ٌمكاح - دهوش : دَهاَش : لثم



 - ٩۱ د

 ءاي واولا بلق

 : ای واولا بلقت

 . ةنكاس امهم .ىلوألا تناکو ةملک ىف ءايلاو واولا تعمتجا اذإ (۱)

 (دویس اهلصأو) دنس وهف: دوسي داس : لثم

 (نويه اهلصأو) نيه وهف نوبي ناه

 (ّیوش اهلصأو) ایش یوشی ىوش

 ءايلاب رحالا لتعملا ىئالثلا لعفلا نم غاصملا لوعفلا مسا ىف (ب)

 .. څا ینبو یضقک

 (لوعفم نزو ىلع ىوضقم اهلصأو) یضقم : لثم
 . (لوعفم نزو ىلع یونبم اهلصا) ئنبم

 دروأو حضواک) واو هژافو لعفآ نزو ىلع یذلا لعفلا ردصم ىف (ج)

 حضوتساك) واو هژافو لعفتسا دزو ىلع ىذلا لعفلا وأ )>. نا

 »۰ حلا دروتساو

 . اًداريإ : دروأ - اخاضیا : حضوأ : لفم

 . اًداريتسا : دروتسا - اخاضیتسا : حضوتسا

 . رسك دعب ةفرطتم واولا تعقو اذإ ( د)

 8 یماسلا وهف © ومسپ اس : لثم

 . یداعلا وهف « ودعي ادع .
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 : ةرمه ءايلاو واولا بلق - ۳

 : ةزمه ءایلاو واولا بلقت

 اهلصآ) فلآ هطسو یذلا یئالثلا لعفلا نم غاصلا لعافلا مسا ىف (1)

 . (ءاي وأ واو

 . دئاص : داص - مئاص : ماص : لثم

 . ةدئاز فلأ دعب ءایلا وآ واولا تفرطت اذإ (ب)

 ءافص : وفصی افص - ءاعد : وعدي اعد : لثم

 ءافو : یفی فو - ءاضق : یضقی یضق

 : لوعفلا واو فذح - ¢

 عابو لاقك) طسولا لتعلا یثالثلا لعفلا نم لوعفلا مسا غیص اذإ

 . لوعفم واو هنم فذح (.. نا

 (لوعفم نزو ىلع لووقم اهلصأو) لوقم : لاق : لثم

 (لوعفم نزو ىلع عويبم اهلصأو) عیبم : عاب

 لادسبالا - ۲

 . ةملكلا ىف رخآ فرح لحم فرح لحي نأ وه لادبالا

 . لادب الا اهیف عقي ىتلا تالاحلا ضعب لی امیفو

 : ءات لاعتفالا ءاف بلق - ١

 ؛لعتفا» ثزو ىلع لعف هنم ءاجو (فصو لثم) واو هؤاف ىثالث لعف ناک اذإ ٠
 8 ءات واولا تبلق
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 . مسنا : مسو - فصتا : فصو : لثم

 ردصلاو عراضلا ىف اًضيأ اذه ثدحيو

 اًماستا « مسي - اًفاصتا « فصني : لثم

 : الاد لاعتفالا ءات بلق -

 نزو ىلع لعف هنم ءاجو (رخد لثم) لاد هژاف ىثالث لعف ناك اذإ

 . ًالد بلقت لعتفا ءات ناف «لعتا

 . یعدا : ىعد - رخدا : رخد : لثم

 ردصملاو عراضملا ىف اًضيأ اذه ثدحيو

 . ءاعّدا « ىعّذي - اًراخدا ء رخّدي : لثم

 : ءاط لاعتفالا ءات بلق - ١

 ىلع لعف هنم ءاجو ءاظ وأ ءاط وأ داض وأ داص هؤاف ثالث لعف ناك اذإ

 . ءاط بلقت لعتفا ءاف نإف (لعتنا) نز

 : درط - علطا : علط - برطضا : برض - داطصا : داص : لثم

 . ردصلاو عراضملا ىف اًضيأ كلذ ثدحيو . درطا

 - اًعالطا « علطي - اًبارطضا ‹ برطضی - اًدايطصا ءداطصي : لئم

 . هارطا « درع
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 ثلاثلا لّصفلا

 مجاعلا ف فشكلا

 ىلع لهسي ابیترت ةبترم ةغللا تادرفم ىلع لمتشت بتك ةيوغللا مجاعلا
 اهتاقتشم ركذتو « اهتينب طبضو اهيناعم نيبتو « اهبنع فشكلا ةقيرط ثحابلا
 . ريسكتلا عمجو

 : یه ةيوغللا مجاعملا مهأو

 حاحصلا رات - ١

 ةغالبلا ساسأ - ۲

 رینلا حابصملا - ۳

 طيسولا مجعلا - 4
 . طيحلا سوماقلا - ه

 : مجاعملا ىف تادرفملا بيترتل ناتقيرط كانه

 : لوألا ةقيرطلا

 نم لوألا فرحلاب ءادتبالا عم ةيلصألا ةيئاجحلا اهفورح بسح ىلع تاملکلا
 ساسأ ىلع اّباب نيرشعو ةينامث ىلإ تاملكلا مسقتو . ثلاثلا مث ىناثلا مث ةملكلا

 . ثلاثلا فرحلا مث ىفاثلا فرحلا



- 48 

 : ةيناللا ةقيرطلا

 اهفورح بسح ىلع تاملکلا بیترت ىف لثمتتو . طیحا سوماقلا اهعبتیو

 ةينام ىلإ تاملکلا مسقتو . ةملكلا نم ريخألا فرد ةئدتبم ةيلصألا
 1 ء 8

 باب لك نمضتيو . ةملك لك نم ريخألا فرحلا ساسأ ىلع اًباب نيرشعو

 . ةملكلا نم لوألا فرحلا وه لصفلا رابتعاب ًالوصف

 : مجاعملا ىف فشكلا ةقيرط

 تناك اذإ ىضاملا لعفلا ىلإو « اًعمج تناك اذإ اهدرفم ىلإ ةملكلا درت - ١

 3 تاقتشلا نم وأ اردصم وأ ارم وأ اًعراضم

 . ةديزم تناك اذإ ةدايزلا فورح نم ةملكلا درجت - ؟

 ساسأ ىلع تاملكلا بترت ىتلا مجاعملا دحأ ىف ثحبلا ناك اذإ - ۳
 . ثلاثلا مث ىناثلا ىلإ مث ةملكلا نم فرح لوأ ىلإ رظني اهوصأ لئاوأ

 نم ريخألا فرحلا ىلإ رظنيف طيحلا سوماقلا ىف ثحبلا ناك اذإ - ٤
 لصفلا فرعیل لوألا فرا لو بابا فرعیل ا اهنورح
 . ثلاثلا فرحلا ىلإ مث
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 عبارلا لصفلا

 ميقزتلا تامالع

 اهمیظتتو اهلیصفت ىلع دعاستل « ةباتکلا للختت تامالع مقرتلا تامالع

 . اهمهف ىلع ءیراقلا نیمی اًميظنت

 : یه مقرتلا تامالعو

 - (:) ناتطقنلا - ( . ) ةطقنلا - ( ؛ ) ةطوقنلا ةلصفلا - ( « ) ةلصفلا

 ¬ 0)) صیصنتلا اتمالع - )( بجعتلا ةمالع )5 ماهفتسالا ةمالع

 (...) فذحلا ةمالع - ( ر ناسوقلا (- -) ناتطرشلا - (-) ةطرشلا

 («) ةلصفلا

 : ةلصفلا عضوت

 . ةدئافلا مات مالک اهنم بكرتي ىتلا لمجلا نيب )١(

 ءادحأ ىذؤيالو « هللا فاخي . یقتلا صخشلا نإ : لثم

 ةلمجلاب ةبيبش اهلعجت ىرخخأ تاملكب ةلصتملا ةدرفلا تاملکلا نيب (ب)

 . ضرألا ىف امو « تاومسلا قام هللو : لثم
 8 هماسقأو ءىشلا عاونأ نيب (ج)

 . ةرمها « ىأ « ايه « ايأ « اي : ىه ءادنلا تاودآ : لثم
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 . یدانلا ظفل دعب ( د)

 . اځومط نك « لعاب : لثم
 (+) ةطوقملا ةلصفلا

 : ةطوقنملا ةلصفلا عضوت

 . ةليوطلا لمجلا نيب (۱)

 نورظني الو ؛ هيف لمع ىذلا نمزلا ىلإ نورظني ال سانلا نإ : لثم
 و جا نادقم لإ

 . ىرخألا ثودح ىف ببس امهادحإ نيتلمج نيب (ب)

 . اًمالطإ بذكلا فرعأ ال ذإ ؛ لوقأ اميف قداصل ىلإ : لشم

 )١.( ةطفشلا

 : ةطقنلا عضوت

 . ىنعملا ةماتلا لمجلا دعب (۱)

 . ةوبك داوج لكلو . ةوفه ملاع لكل : لغم

 بر هاتطفلا

 : ناتطقنلا عضوت

 هلصفي امو لمجا نيب (۱)
 . فرحو لعفو مسا : ةملكلا : لشم
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 هانعم ىف ام وأ لوقلا نيب (ب)

 «یقتللا ىلإ : هل تلق : لثم

 ( ؟ ) ماهفتسالا ةمالع

 : ماهفتسالا ةمالع عضوت

 ةيماهفتسالا لمجلا ةياهن ىف -

 ؟ كاوكشام : لغم

 . ؟ كلاح فيك

 (1) بجعتلا ةمالع

 : بجعتلا ةمالع عضوت

 .نزح وأ حرف وأ ةشهد وأ بجعت نع ربعت ىتلا لمجلا ةيابن ىف -

 | عرزلا ةرضحخ دشأ ام : لثم

 ! لوقت امل اًبجع

 | كحاجن ىّرس

 | كيحأ لامهإ یاس
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 (۲ ۱) صيصنلا اتمالع

 : صیصتتلا یتمالع نيب عضوی

 ىلع نیملاو یعدا نم ىلع ةنيبلا ١ : باطخا نب رمع لاق : لغم

 )١-( ةطرشلا

 : ةطرشلا عضوت

 رطسلا لوأ ىف ددعلا دعب (۱)

 : اًرورجم مسالا نوكي : لثم

 رج فرح دعب - ١
 هيلإ افاضم ناك اذإ - ۲

 رورجم مسال اًعبات ناك اذإ - ۳

 لوألا نكرلا لاط اذإ ةلمجلا ىنكر نيب (ب)

 . ءانثلا قحتسي - هنطوو هبرب نمؤملا عاجشلا ىدنجلا نا : لثم

 ١--( ناتطرشلا

 : نيتطرشلا نيب عضوي

 ةضرتعملا تارابعلا وأ لمجلا ع

 . انفوفص دحون نأ - برعلا ءانبأ - انيلع : لثم



 — اه ا

 (( )) هاسوقلا

 : نيسوقلا نيب بتكي

 قايسلاب طبترتال ىتلا ةضرتعملا لمجلا

 یرعشالل (هنع هللا ىضر) رمع ةيصو : لثم

 ٠ (...) فذحلا ةمالع

 فو 3 ۱ ۱ ۳ فوذحملا مالكلا ناكم فذحلا ةمالع عضوت

 : فا ری :یایام امگا

 ۱ 0 دلا



--۱۸ 

 سماخلا بالا

 ی

 لوألا لصفلا

 تارابعلاو لمجلا صعب عمجو ةينثتل ةعونتم ةلثمأ

 ٠ دودمملاو صوقتلاو روصقلا مسالا عمو ةيشل ةلفمأ - ١

 اضع ىلع افکتم ىفشتسملا نم ىفاعملا جرخ (1)

 نيرا لطب نک يسعنا نر
 تاوصع ىلع نییکتم تاّيفشتسملا نم نوفاعلا جرخ

 تنؤم عمج هعمج وأ هتينثت دنع - روصقملا مسالا نأ ظحالي -
 : املاس

 ادعاصف ةعبار تناك نإ ءاي هفلأ بلقت

 . تايفشتسم - نييفشتسم - لایفاعم : لثم

 ةثلاث تناك نإ اهلصأ ىلإ فلألا درتو

 لبق ام حتفيو هفلأ فذحت اًملاس ركذم عمج روصقملا عمج دنعو

 . نؤفاعملا : لثم . ةفوذحما فلألا



(e —تم  

 حلصلا ىلإ رعاس یماحا نإ (ب)

 حلصلا ىلإ ناّيِءاس نیا نإ
 حلصلا ىلإ نوعاس نيماحلا نإ

 تناك نإ هتينثت دنع های هيلإ درت صوقنملا مسالا نأ ظحالي -

 واولا لبقام مضيو هؤاي فذحت املاس ركذم عمج هعمج دنعو

 . نوعاس : لثم

 . نیماحا : لشم ءايلا لبقام رسکیو

 ماتم ءارحصلا نم ِءاَّذَعلا داع جو

 نيءاتسم نيوارحصلا نم (ناژاّدعلا وأ) ناءاّدعلا داع

 نيءاتسم تا وارحصلا نم (نوواّدعلا وأ) نوءاّدعلا داع

 : هعمج وأ هتينثت دنع دودمملا مسالا نأ ظحالي -

 ءاتسا نم ءاتسم : لثم ةيلصأ تناك نإ اهاح ىلع هتزمه ىقبت

 ءارحص : لثم ثيناعلل تناك نإ اواو بلقتو . ءاتسي

 ءاّدع : لثم ءاي وأ واو نع ةبلقنم تناك نإ ناهجولا اهب زوجيو

 : ليضفت ءامسأ ةنمضتلا لمجلا ضعب عمجو ةيشا ةلثمأ - ۲
 £ 5 ٤

 . ةرئاج لاب كريغ نم ٌردجأ تنكف لوألا زئافلا تنآ (۱)
fةزئاجلاب كريغ نم ٌرَدجأ يتنكف ىلوالا ةزئافلا تنا 03 4 7  . 
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 . ةزئاجلاب اکریغ نم ٌردجأ اعنکف نالّوألا نارثافلا اهنأ

 . ةرئاجلاب مريغ نم ٌردجأ اعنکف نايل وألا ناتزئافلا اتن

 . ةزئاج لاب مك ريغ نم ردع منکف نولوألا نورئافلا منآ

 . ةزئاج لاب نكريغ نم ردجأ ٌشکف تایلوألا تارئافلا نشأ

 بجو لوألا : لثم لأب نرتقا اذإ ليضفتلا مسا نأ ظحالي -
 . لضفملل هتقباطم
 هدارفإ بجي هنإف ردجأ : لثم ةفاضإلاو لأ نم ادرج ناك اذإ امآ
 ريك ذتو

 . تايتفلا ( ىَلْصضَف وأ ) لضفأ ةاتفلا هذهو ىدنج ٌعجشأ ىتفلا اذه (ب)
 (ایلطف وأ ) لضفأ ناتاتفلا ناتاهو نييدنج ٌعجشأ نايتفلا ناذه

 ( تاَيَلْضْفوُأ ١ لضفأ تايتفلا ءالّوهو دونج ٌمجشأ نايتفلا ءالؤه
 . تايتفلا

 ىدنج عجشأ : لثم ةركن ىلإ افاضم ناك اذإ ليضفتلا مسا نأ ظحالي -
 . لضفملا هيلإ فاضملا قباطي نأ ىلع هريكذتو هدارفإ بجي

 هنإف تايتفلا لضفأ : لغم ةفرعم ىلإ افاضم ليضفتلا مسا ناك اذإ امأ -

 . اهمدعو ةقباطملا هيف زوجي
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 : یضالا ىف لاعفألا ضعب فیرصت ةلثمأ - ۲

 . هعجشي نم یقلو ةدحولا ىلإ اعذو ريخلا ىلإ یّعس لجرلا انه (ار
 . اهعجشی نم تّیقلو ةدحولا لا تعدو ريخلا ىلإ تعس ةأرملا هذه

 . امهعجشی نم ایقلو ةدحولا ىلإ اوعدو ريخلا ىلإ اًيعس نالجرلا ناذه

 . امهعجشی نم اتيقلو ةدحولا ىلإ اتعّدو ريخلا ىلإ اتَعَس ناتآرلا ناتاه

 . مهعجشي نم اوقلو ةدحولا ىلإ اّوعدو ريخلا ىلإ اًوَمس لاجرلا ءالؤه
 نهعجشی نم نیقلو ةدحولا ىلإ نوعّدو ريخلا ىلإ نيعس ءاسنلا ءالؤه

 : اًعدو یّمس لثم فلألاب رخآلا لتعملا ىضاملا لعفلا نأ ظحالي -

 نينثالا فلأ ىلإ هدانسإ دنع (ءايلا وأ واولا) اهلصأ ىلإ هفلأ درت «

 انو لعافلا ءات ىلإ هدانسإ دنع اًضيأو) . ةوسنلا نون وأ

 . (نيلعافلا

 (اوعدو اوَعَس) ةعامجلا واو ىلإ هدانسإ دنع اهلبقام حتفيو هفلأ فذحت ه

 نينكاسلا ءاقتلال اًعنم ثينأتلا ءاتب هلاصتا دنع هفلأ فذحت «

 . تعدو تعس یه : لثم

 . یقل : لثم ءایلاب رخآلا لتعلا یضالا لعفلا نأ ظحالیو -

 دنسآ اذإ الا رثامضلا نم ىأ ىلإ هدانسإ دنع رييغت هيف ثدحيال

 . اوقل : لثم اهلبق ام مضيو هؤاي فذحتف ةعامجلا واو ىلإ

 عيمجلا ىلإ ةدعاسملا دي تذدمو قحلا تلق تنأ (ب)

 عيمجلا ىلإ ةدعاسلا, دی تددمو قحلا يتلق تنأ

 عيمجلا ىلإ ةدعاسلا دي امتددمو قلا امّتلق نأ
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 عيمجلا ىلإ ةدعاسلا دي متددمو قحلا متلق متنأ

 عيمجلا ىلإ ةدعاسملا دي ُنتددمو قحلا نعلق نتنآ

 - هطسو فذحب ( لاق لثم ) فوجألا ىضاملا لعفلا نأ ظحالي
 ةوسنلا نونو انو لعافلا ءات یهو ةكرحتملا عفرلا رئامض ىلإ دنسأ اذإ .

 - دنع هماغدإ كفي ( دم لثم ) فعضلا ىضاملا لعفلا نأ ظحاليو

 ةكرحتملا عفرلا ٌرئامض ىلإ هدانسإ .

 - لعافلا ءات ىلإ هدانسإ دنع ىضاملا لعفلا نأ ظحالی كلذك

 (یتلق ِتنأ سيلو) (هتسلق وتن) لثم ةروسكم ءاتب بتكي ةئنؤملا ةدرفمل

 : عراضلا ىف لاعفألا ضعب فيرصتل ةلفمأ - ه

 . بدألاو دجلاب ىفتبتام لادتو وُمستو ىقرت تنأ (1)
 بدألاو دجلاب نيفتبت ام نيلانتو نيمستو نیقرت ٍتنأ
 بدألاو دجلاب نایفتبت ام نالانتو ناّوُمستو ناّيقرت اهنا

 بدألاو دجلاب نوُعتبتام نولانتو نوُمستو نورت منآ

 بدألاو دجلاب نیفتبت ام َنلنتو نومستو نیقرت نت

 : (ىقري لثم ) فلألاب رخآلا لتعلا عراضلا لعفلا نأ ظحالي -
 لبق ام حتفيو هفلأ فذحت ةعامجلا واو وأ ةبطاخما ءاي ىلإ دنسأ اذإ «

 . ( نوقرت منأ « نيقرت تنأ ) واولا وأ ءايلا

 لظيو ءاي فلألا بلقت ةوسنلا نون وأ نينثالا فلأ ىلإ دنسأ اذإو *
 . (نْيَقْرت نتنآ . نایفرت اعنآ) اهلبق ام اًحوتفم



 ویو

 . (یفتییو ومسی لثم) ءايلا وأ واولاب رخآلا لتعلا عراضلل لعفلا امأ -

 ةلعلا فرح هنم فذحي ةعامجلا واو وأ ةبطاخلا ءاي ىلإ دنسأ اذاف «

 ام مضيو (نيغتبتو نییست ٍتنأ لثم) ةبطاخلا ءاي لبق ام رسكيو

 . (نوتبتو نومست متنأ لثم) ةعامجلا واو لبق

 رييغت هيف ثدحي الف ةوسنلا نون وأ نينثالا فلأ ىلإ دنسأ اذإو «

 . نيغتبتو نومست نتنأو نايغتبتو ناّومست اعنآ : لغم

 ةرم توبك اذإ ٌنّسكينال

 ةرم توبك اذإ نسيت ال
 ةرم امتوبک اذإ نایت ال

 ةرم متوبک اذ| نشعیت ال

 ةرم نري اذا ناتشهینال

 ىلإ دیکوتلا نون هب لصتلا عراضلا لعفلا دانسإ دنع هنأ ظحالي

 : رئامضلا

 رسكيو نينكاسلا ءاقتلال اًعنم ةعامجلا واو وأ ةبطاخلا ءاي فذحت -

 ةيناغلا ةلاح ا ىف اهلبق ام مضيو ىلوألا ةلاحلا ىف ديكوتلا نون لبق ام

 ةددشم نوا تركت دیک وتلا نونو سلا نون ن فلاب لصقی

 . ةروسكم

 اهلحم لحيو نينثالا فلأ ىلإ لعفلا دانسإ دنع عفرلا نون فذحت -

 .ةروسكم ةددشم نون

 . ديكوتلا دنع عراضملاك رمألا -



 تا

 : رمألا ىف لاعفألا ضعب فيرصتل ةلئمأ

 فيعضلا ديب لاو كملظ نمع فاو كاخأ لص (ج)

 فيعضلا ديب ىرلخو كملظ نمع یفعاو كاخأ ىلص

 ::ييعضلا ني اذيكو الط مع ارعا اأ ا

 فيعضلا ديب اوذخو مكملظ نمع اوفعاو مكاخأ اول

 فیعضلا ديب َنذخو نکملظ نمع نوفعاو نكاخأ َنْأِص

 رخآلا حیحص ناك اذإ نوكسلا ىلع ىنبي رمألا لعف نأ ظحالي -

 فرح فذح ىلع ینیو (ذخو لص لثم) ريمض هب لصتي ملو
 . (فعا لثم) اًصقان ناك اذإ ةلعلا

 وأ ةبطاخا ءای هب تلصتا اذ| نونلا فذح یلع نمألا لعف ینیو -
 تلصتا اذإ نوکسلا ىلع ىنبيو . ةعامجلا واو وأ نينثالا فلآ

 . ةوسنلا نون هب

 (ذخأ لثم) ةزمه وأ (لصو لثم) ةلع فرح هلوأ لعفلا ناك اذإو -

 . رمالا ىف ةزمهلا وأ ةلعلا فرح هنم فذخ

 ىف عراضلاک ناك . (رخآلا لتعم ىأ) اًصقان لعفلا ناك اذإو -



 — ٩ هر د

 فاثلا لّصفلا
 ريسكتلا عيمجنم ةفئاط

 : ةمدقم

 ةثالث - لوألا بابلا نم عبارلا لصفلاب « هحرش قبس اڳ - عمجلا
 . ريسكت عمجو « اس ثنؤم عمجو اس ركذم عمج : عاونأ

 ؛ عفرلا ةلاح ىف هدرفم ىلع نونو واو ةدايزب غاصی ماسلا ركذملا عمجو -

 . رجاو بصنلا ىتلاح ىف نونو ءايو

 . لقاع ركذمل ةفصلاو لقاع رکذل ملعلا الإ ملاسلا رکذلا عمج عمجي الو

 . نومِلْشُم : منم - نوع : ىلع : لطم
 . درفملا ىلإ ءاتو فلأ ةدايزب غاصي ملاسلا ثنؤملا عمجو -

 : اهافصو ثانالا مالعأ ىه ملاسلا ثنؤملا عمج عمجت ىتلا ءامسألاو

 افصو رّعصمو « ةدودمملا وأ ةروصقلا ثينأتلا فلأب وأ ءاتلاب متخ امو
 . فرحأ ةثالث ةزواجملا رداصملا مظعمو « لقعيال ام

 یریک - تابلاط : ةيلاط - تاعضرم : عضرم - تاميرم : مرم : لثم

 تاخاش : خاش - تاريبن :ریهغ - تاوانسح :ءانسح - تايربك

 8 تاءارجإ ۳ ءارجا



— 4 - 

 ءالقعلل ماع عمج وهو . هدرفم ةروص رییغتب غاصیف ريسكدلا عج امأ -

 دجوت الو . هروص رثكأ ىف يقام وهو . اث مأ اوناک اًروكذ مهريغو
 عومج ضعب غوصل ةيسايق انازوأ كانه نأ ولو . هغوصل ةتباث دعاوق

 . هيلاعب هيلإ راشملا عبارلا لصفلاب اهانحضوأ ريسكتلا

 دقو « اًيدجمأ اًبيترت ةبترم ةيعامسلا ريسكتلا عومج نم ةيفاو ةفئاط یی اميفو
 . عيمجلل ةفولأملا ريسكتلا عومج نمضتت الأ ىعور

4 

 . (... حلا . بتك : باتک . لابج : لبج « قئادح : ةقيدح : لغم



 درفلا

 یفدر دبا
 ةربإ

 (ءاعو) قيربإ

 (تیو رکذیر طبإ

 سیل

 رحخا

۶ , ۳ 
 (رخا ثنؤم)ىرخا

 لاحآ

 نوضراو .ضارأ

 ليتاسأو ةذتاسأ

 داساو دوسأ

 ريسكتلا عمه

 ماسأو یماسأو ءاهسأ

 ۳ ف

£ 

 لوصأ



- ٩٩۱٩ - 

 (ءابلا فرح )

 و

 روب

 رایو رابا

 توحبو تاحبأ
 و ©

 روحبو راحبو رحبا

 رداوب

 رادبآو رودُب

 جارباو جورب ۳۱ 1

 درفلا

 (مزح) ضعب

 (حور) لب
 لعب

 هام“

 ركب

 لولا

 يابو یو
 (عبصألا فرط)ةاتب

 اب
 ةئباو تنب

 نبا

 ةب
 م

 ةمجارتو مجارت

 لولتو لالتأو لالت

 ةذمالت و ذیمالت



 (نیبجاحا نیبام)ةهبج

4 

 (رامحلا دلورشحج

 بألا وبأ) دج

 (مألا وبأو

 (طئاح) رادج

 یڈج

 رذجو رذج

 لخنلا عذج

 حرج

 «ءانإ) ةّرَج

 (بنذ) مرَج

 رسجو رسچ

 مج

 ردج

 نايدج و ءادج

 روذج

 عوذج
 حارچو حورج

 رجو رارج

 مورجو مارجأ

 روسج

 موسجو ماسخأ



 نيعلا بجاح

 (مداخ) بجاح

 رجح

 ناسنالا رجح

 ةثداحو ثداح

 (نيعلا داوس) ةقّلح

 (لاج) نسح
 (نطبلا لیامراشح

- ۱۱۳ - 

 ( ءاحلا فرح

 ریسکتلا عمج

 نصح لابجو لبحأ
 ةاصخ بجا وح

 0 رفح باجح

 دقح | ةراججو راجحآ

 لَ روج
 ةأرلا یلحأ تارجحو رجح

 رامح تیداحأ

 (فورخ) لَمَح ثداوح

 توخ | قادجو قدح

 ةجاح رارحأ

 ضوخحأ فورحو فرح

 طئاح 3 سا وح

 ىح ءاشحأ

 ل 2 2
 ةنارخ مادخو مدخ

 بشحخ | تازرخو زرخ

 مضحخ | نافرحو فارخ

 . سمللاو قوللاو مشلاو رصبلاو عمسلا : یه سمخا ساوحا »



 را

 جرد
 ةجرد

 عرد

 یاژرفرد
 فدو فذ

 (ءاضقلا ق)ىوُعَد

 للخ اياطخ

 (قيدص) لج توطحخ

 ةرمحو رمح | تاوطخو یطح

 طيح | فافخأو فافخ

 مال وح) لاخأ ناجلخو جلخ

 لابخ لیخالخ

 ) لادلا ف رح )

 ٌباوَد

 ةبيدو بايرد

 ججذو جاجد
 نجا ود

 نيخاودو ةنحذأ

 جارذأ

 تاجردو جرد

 واعدو یواعد

 ناهدو ناهذأ

 ةاهد



- ۷۱۵ - 

 ریسکتلا عمج درفلا ريسكتلا عمج درفلا

 رودو رايد (ةسؤم) راد حود (ةميظع ةرحش)ةحود

 ءاوذأ (ضرم)ءاد ناديدو دود ةدود

 كيدو كايدأو كويد كيد لّودو لود 1

 ( لاذلا فرح

 بونذ (عورتم ريغ رمأ) بذ ناد بابذ
 ساند (لید»سذ حئانذ ةحييذ

o 
 5

0 

 لويدو لايذأ ليذ عردأ (ةتؤم)عارذ

 اًرذ (ىت لك لع)قورذ

 (ءارلا فرح )

 تالاجرو لاجر لخر| سوؤُرو سژرآ سأر
 ءاجرأ (ةیحان)اجر ءارا یأر

 یجزو ءاحْزأ (ةقنؤم) ىحّر طبر طابر
 دودر در 3 وبر ۲ عاب 7 (راد)عئر

 ةيدرآ ءادر عابزآ
 اياَرَر (ةيصم»ةيزروأ ةيزر |  عابرو ءاعبرأ 5
 مرر قرو ةمژر یر ةوئر
 لسزاو لسر لوسر لجرا (مدق ىأ ةقئؤم)لجر



 ريسكتلا عمج

 نهر نایغرو ةاعر
5 N 3 OE 

 ةنيهر [دافغرو فخرو ةفغرآ
 9 تر

 (ثنؤمو رکذم)حور

 (ةثشنؤم) ر بقرو باقر

 ةضوَر حامر

 نمز جاجژ

 یجنزو یجنز رارژآ

 ةيواز عورز
 .a و
 یز را

 نمزآو ةنمزآ

 ( نيسلا فرح )

 ريرس | عوبسو عبسأو عابس

 ةيرس رئاتس
۰ 6 

 رطش وب

 رفس تاقدارش

 فق ا

 حالس رثارس

 نمزأو ناما
 و

 جونز

 اياوز

 ءاي

18 
 مف وا

 روطسو رطسأ
 م

 رافسأ



 مسو مس

 (تیو رکذی)ءامس

 عرلا ناني
 (ةتيؤم) نس

2 
۰ 

o 

 مهس

 نا

 (دسألا دل و)لبش

 (نْرُح) نبش

 راثلا ةرارش

 (طرش یهرتطیرش

 یطرش

 نایرشو نایرش

 نووش

 نابش و بابش

 لابشأ
 نوجشو ناجشأ

 صوخشو صاخشأ

 رارش
 طئارش

 ةطربش

 نييارش

 ةروس

 راوسو راوی

 (هب برضیام) طوس

 (ةتنۇم)قاس

 (دلحلا س) ریس

 راوسا

 روسو روش

 رواسأو ةر وسا

 طايسو طاوشأ

 ناقیسو قوس

 رايشأو رويس

 فويسو فایسأ
 را

 لويس



- ۱۱۸ - 

 ا ع درفلا[  ریسکتل عج درفلا
 هایش (مخلا س)قاش دوهش دهاش

 جاو ج ااو جريت حبش ءادّهش دیهش
 مس (قّلُخلاو عطلا)ةميش بئاوش داش

 ( داصلا فرح ر

 حورص  (لاع ءاس) حرص یانص بص تنؤمةّيبِص

 ريصار ص روصْرَص | باحضأو حص بجاص

 ةفرايصو فرایص یفریصو فاّرص تاحصو

 غومص غمص |تاواّرخصو یزاحص ءارحص

 ( داضلا فرح

 ۶ 11 5 45 مل

 سورصو سارضا سرض بایض ةبابض

 فاّعْضأ نفر عُبْضُأ عْبَض

 رفضو رئافَض ةريفَض كيحاضأ ةكوُحضأ

 فافص ةو ةف ىَحْضُأ ةاحضَأ

 عالشأو عولضو علصا علص یجاشآ ةيجضأ
 ءاوضآ ءوضو ءو حئارض (رق)عیرض

 حارط ١ سورعلا ةحرط قابطو قابطأ می لكؤي ءانإوقّبَط

 قرط قيرط نیحاّوط ةنوخاط



 ۴۶ پک

 زوجع

 (یسجل)یمَجَع

 ءارذع

 ةسورعو سورع

 سيرع

 غارت
 سوقط

 لالط
1 

 (یاظلا فرح

 تایبظو ءابظ

 ریفاظأو رافْظا

 لالظأو لالظ

 ( نیسعلا فرح ر

3 

 ءابعا

 دبعو داّبعو دیبع

 بئاجع

 زجعو زئاجع

 لاّجنآو لج

 تاوارذعو یزاذغ

 ةرجشلا قرع

 رثاطلا شع

 شم اصع



۳ 
 1 هدع

 (ريط) ب ارغ

 ةفرغ
 (نئاد) مرغ

7 

 بالعو بلع

 فالعو فالغأ

 للجو تأالع
 ماوعو نومَلاَ

 ِءامَلُع
o£و ۶  

 دمعو ةدمعا

 (نيغلا فرح )

 دز

 ةبرغأو نابْرِغ

 فّرغو تافرغ

 ءامرغ

 ةيذغأ (بارشلاو ماعطلارءاذغ

 (ةريهظلا ةلكأ)ءاذع

 نص

 فالغ

 ةيردغأ
 قو ناصغأ

 ور

 لهاوع

 ضاوغأ
 ناوعأ

 ةلاَعو لايع
1 ۳1 £ 

 نايغأو نویغو نيعا

 لالغأ (ريسألا قنع ىف قوط) لغ

 (ضرأ میر

 مام
 (ةباحس)ةمامغ

 (نرخرمُغ

 (عيطق) منغ

 نإ

 لالغو تالغ

 ةملغو ناملِغ

 نی اس



 ۳ ناريفو ناربف راف

 حشف سوژفو سۇفأ (تسژمرساف

 لحاطف حوخفو خاف جن

 نیدادف (عيرمرتم 4۲۰۰رناّدف

 شارف (ةرتح سحرةتارف
 5 8 ك

 جرارف (ةحاجد)ج ورف

 رکن -ورفو خارفأو خرفآ خرف
7 14 ۷ 

 كوكف سورفو سارفأ سرف
09 5 ۳ 

 ع

 كالفأ صرف هصرف

 كلف ضورف ضرف

 او ضفارُف ةضيرف

 و« و نر رم ۳
 ءارقاو ءورف (ضیخ)عرق ببقو بابق ةبق

 براوت براق ربقأو روبق ق

 ىبارقو ءابرقأ بيرق لباوق (ةميكح)ةلباق

 ةدرفو دورق دّرِق لبق ةلبق
 2 ۳ م

 2 ةنصارق ناصرق فئاذق ةفيذق



 0 الخ ضرآررفق
 هم

 ريسكتلا عمج

 ةطّرقو ۱ "هو طا رق :

 ءار

 تراوک

 رک
 ر

 سل اسارک و سي

> 
 5و

 مورک



 ةئام

 (رهظ)ن ثُم

 ليثمو لكم

 لائي
 (ةدش)ةنحم

2 

86 

 (ماللا فرح ر

 ةَ ثاثلو قل

 ةتفال مجلو ةمحلأ

 ماغلا

 جرام نومو تائم

 ةنيدم داتمو نوتم

 ةّرم لاثمأ

 جار لّثمو ةلثمأ

 (ةباحس) ةن نحم

 ءاسم ةخخم و خاخ

۶ 
 حئادم

5 0 
 ندمو نئادم

 رارم
1 
 ةجرما

 مد

 نرم



 درفلا

 لر ةيکم

 جف
 كلم

 دهم

 ةينمأ

 (ةينمأ یارةیئم

 (توم)ةيْنم

 (ابب قلحي ةلآ)ىَسوُم

 (نونلا فرح )

 ساما ا

 طاشمو طاشمأ طشم

 ,شاوم ةيشام

 نيراصمو نارصُم (ىئِي) رييصم

 م رضام
 راطمأ تك

 لاجر هرمز وأ ءرلا

 ةوسنو ءاسن ةأرم

 دعم ةدعمو ةدعم

 زيعم (سنج مسارزْعم

 زاعیو زعاوم (رعلا نم دحاولارزعام

 ءاعمأ یعب

 صاغمأ . صقنو صقَم
 كيكاكم كوكم

 ءابنأو ءايبنأ "يبن

 لابنأو لاب ماهس)لم
 داجنو دوجن (ضرألا نم عفتزاامردجن

 ءاحنأ (ةهح)وخن

 بداون ةبدان

 (دلورلجت

 ماظن

 . لصولا ةرمه رسكب ژرما انلق ماللاو فلالاب تأت مل ناف « لجرلا هانعم ءرلا »



 تم دادنآ

 ةجعن رداون

 ةمعن داونو ةيدنأ

 رفن باسنأ

 تأ
 قفن لاسنأ

 (عاق)باقن دیشانآ

 دقانأ عءارصنو راصنا

 منهدقن یزاصن

 سا سرم

 عمزعرةمه فادهآ
 و ایاده

e 

0 ۳ 
 ةدقنو داقن

2 

 دو
۳ 

 تاجذومنو جذاف
 رود روم
 رهنو رهنا

 رپناو راپنا

 راونا



 شنژم)دُی
 (لامشلا ديلا) راسي

 (مرک رجح)توقای

 ۴ رفلا ريسكتلا عمه

 (ةرفح)ةٌوُه مارهأ
 واه باضه و تبضه

 مومه

 (واولا فرح )

 ديرو رابوأ

 خو ناثوأ

 ةليسو هوجوو هْججوُأ

 حاشو | ناشحوو شوحو

 مشَوَأ لوحوو لاحوأ
5 

 ةيصو یجو

 ةفيظو نایدوو ةيدوآ

 (شاطلا شع)رک و تایفو

 مهر عئافو

 (ءايلا فرح )

 صو می دايأو رد

 تيقاوي

 ةدر وأ

 قاروو قاروأ

 خاسوأ

 لسوو لئاسو
 حگاشوو ةحشوأ

 ماشوو موش

 ایاصو

 فظوو فئاظو

 راكوأو رکوآ

 مهژو ماهوآ

 موم
 نميأو ناما



2.۳۷ 

 تلاشلا لصفلا

 ةيرعلا ةيثالثلا لاعفألاب ةُماق

 اهر داصم وصو لكشلاب اهعراضم طببض عم

 اهناقتشم ضعب عم

 : ةمدقم

 . ةيسادس وأ « ةيسامخ وأ « ةيعابر وأ « ةيثالث اما ةيبرعلا لاعفألا

 ةبسنلاب ةتبات دعاوق ىلع ریست ةيسادسلاو ةيسامشاو ةيعابرلا لاعفألاو - ١
 . اهتاقتشمو اهرداصم غوص ىف ةيسايق نازوأ ىلعو « اهعراضم طبضل

 تناكأ ءاوس ةيعابرلا لاعفألا عيمج داف : عراضلا طبضب ضع انت

 ةعراضلا فرح مومضم اًمئاد اهعراضم نوکی ةديزم مأ ةدرجم

 . رخآلا لبقام روسکمو

 مث - دراط - مرکب - جرحدُي : ل
 . ةدئازلا ءاتلاب وأ لصو ةزمهب أدبت ةيسادسلاو ةيسامخلا لاعفألاو

 ةءودبم تناك اذإو . ةعراضلا فرح حوتفم اًمئاد اهعراضم نوكيو

 اذإ الإ) رخالا لبق ام روسكم نوكي اهعراضم نإف لصو ةزمهب

 . (لاعفاو ٌلعفا نزو ىلع تناك

 - رعشقي - فرورغی - لبقتسُي - برعقي - قلطني : لغم



- ۱۲۸ - 

 ناف لاعفأو لعفأ نزو ىلع تناك وأ ةدئاز ءاتب ةءودبم تناك اذإو

 . رخالا لبق ام حوتفم نوکی اهعراضم

 . رامحیو ٌرمحَي - ركبت - كرادتي - مّدقتَي : لثم
 ةيعابرلا لامفألا عيمج نإف . ردصلا غوصب صتخي امیفو -

 وأ ینعلا مسا ناونع تحت ىناثلا بابلا نم سماخلا لصفلاب

 . (ردصملا

 ةيسامخلاو ةيعابرلا لاعفألا ناف « تاقتشلا غوصب صتخي امیفو -
 لوعفلا مساو لعافلا مسا الا تاقتشلا نم ابنم قأیال ةيسادسلاو

 ىمسا نازوآ نإ لب . ةيسايق اهئازوأو . ناکلا مساو نامزلا مساو
 . لوعفلا مسا نازوأ سفن یه ناکلاو نامزلا

 امتقاتشم و اهرداصم غ وصل وأ اهعراضم لکشل سيلف ةيئالثلا لاعف لا امأ - ۲

 روص ىلع اهتاقتشمو اهرداصم غاصتو اهعراضم ىتاي لب ةتباث ةدعاق

 كلذل ةتباث ةدعاق دجوت الف عراضلا لعفلا نيغ طبضب قلعتی امیفف -

 باوبأ ةثالث نم اهعراضم نوكي لَّف نزو ىلع ىتلا ةيئالثلا لاعفألاف
 : حتف بابو - برضي : برص بابو - رصني : رّصن باب)

0 0 

 نم اهعراضم نوكي ليف نزو ىلع ىتلا ةيثالثلا لاعفالاو - (حتفي
£ 

 ةيثالثلا لاعفالاو . (بسحي : بیح بابو حرفی : حرف باب) نيباب

 : مرک باب) دحاو باب نم اهعراضم نوکی_لعف نزو ىلع یتلا
 . (ثلاثلا بابلا نم ىناثلا لصفلا رظنی) ,(مرکی



- ۱۲۹ - 

 امل سيل ةيئالثلا لاعفألا رداصم ناف رداصنا غوصب قلعتي امیفو -
 ۶ 5 سا

 ۲ رداصلا ضعب غوص ىف ةبلاغ اناروا كانه نا ولو « ةدحاو ةدعاق

 . (یناثلا ءزجلا نم یناتلا بابلا س سماخلا لصفلا رظني )
 ٤ ۾ ۴ :

 اهنم ىتاي نأ نكمي ةيئالثلا لاعفالا ناف تاقتتلا غوصب قلعتی امیفو -

 مساو « (ةغلابملا غيصو) لعافلا مسا : ىهو ةعبسلا تاقتشملا

 مساو 2 نامزلا مساو 2 لیضفتلا مساو « ةببشملا ةفصلاو 3 لوعفملا

 ةيسايق نازوأ ىلع تاقتشلا ضعب غاصتو . ةلآلا مساو « ناکلا

 بابلا نم سماخلا لصفلا رظني) ةيعامس دازوآ ىلع رخآلا ضعبلاو

 . (ىلاثلا

 ةيبرعلا لاعفالا مظعب ةمثاق لي امیف اندروآ دف مدقتام_لكل

 ضعبو اهرداصم غوصو لكشلاب اهعراضم طبض عم ةيثالثلا

 . اهتاقتشم

 : ةظوحلم

 : یتایام ةروکذلا ةمئاقلل ةبسلاب ظحالپ

 ىأ) اًمزال امإ نوکی - هلومعم ىلإ رظنلاب - لعفلا نأ مولعلا نم - ١
 هب لوعفم ىلإ جاتحب ىأ) اًيدعتم وأ (هب لوعفم ىلإ جاتحي الو هلعافب ىفتكي

 . (رثكأ وأ دحاو

 اهلعافب ةنورقم وأ (راث « ىتأ لثم) ةدرفم امإ ةمزاللا لاعفألا اندروأ دقو

 فسأ : لثم) رورجمو راجب ةعوبتم وأ (قيرحلا بش « نالف مرك : لفم)
 )>. هنع یان هلو هيلع

 . ايوصتم اسا ناك ءاوس اهوعفج ةعوبتم اهاتدروأ دقف ةيدعملا لالا اأ
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 بصتنلا رئامض نم اًريمض مأ « (عیشلا فصو « باتکلا أرق : لثم)

 . (هحدم « هدرط « هار : لثم)

 ىنعم نم رثكأ هل لعفلا ناك اذإو . هانعم لعف لك راوجب انحضوأ - ؟
 . الامعتسا رثكألا ىنعملا زاربإب انيفتكا

 اذإو . هردصمب مث « لكشلاب اًطوبضم لعف لك عراضمب كلذ دعب انيتأ - ۳
 ىلع اهنم ةثالث وأ نينثا ركذب انيفتكا دقف رداصملا نم ديدعلا هل لعفلا ناك

 . رثكألا

 ىلع ةماع ةفصب زيكرتلا عم لعف لك تاقتشم ضعب ةيابنلا ىف اندروأ - ٤

 . لعافلا مساب ةهبشملا ةفصلاو (ةغلابلا ةغيصو) لعافلا مسا



 هانعمو الغلا لعفلا

 (هضرب مل ) ءىشلا یا

 (ماج) یتآ

 إلا ى عقر مي
 (اّرحأ هاطعأ) انالف رج

 (رخات) لب
 (هزاح) ءیشلا ذحأ

 (بدألا قدحرْتالف بدأ
 هل هحابأ) هيف هل نا

 مس ررضت) اذكب ذأ

 (موملا هيلع عنتما) قرأ
 مّریمأ هذخأ) هرشآ

 مملأت) هلو هيلع فأ

 (نرح) هلو هيلع 2 یی

 (هاج) یأرلا لْصأ

 (بّذك) كف

 (مأ لاتر

 (تعلبو هّصمرماعطلا لكأ

 (هب سنأ) هلأ

 (عجو ملأ

 تب ۳۱ -

 ( فلألا فرح )

 هردصم هعراضم

 ةءابإو ءابإ یی
 انايتإو اینآ ىَتأي
 امثإو امن مای

 اًروجأو ارج رج أي
 الحا لأي
 انخامو ادعا .دغاپ

 بد بدی

 زدا ندای

 ةّذَو یذا یدای

 را قزای
 اًراسإو ارس تاپ

 انتا. فسای

 ىسأ ینای
 ةلاصأ لای

 اکفاو اكفأ كفأي

 1 فری

 الكأ لکي
 افلأو الإ لا

 املأ مای

 علا عا هد |

£ £ 

 رجا لمعي س ریجالاو

 ليجأو لجآ ره
 الا دیخألاو

 ءابدأ مهو بیدآ وهف

7 0 

 قراو قرآوهف

 ريسأ وهف

 فوفأو فا وهف
- 2 

 ةغلابملل لاكأو « لكا وهف

 فولأو فيلأو فلا وهف

 م وه



 هانعمو قالغلا لعفلا

 (تامطر سآ

 (هاحر) هلم

 (امامإ مہ یلص)عوقلا ما

 مهيلإ نكس) هلا سنأ
 (هنسح عار) قنأ

 راس نأ

 (راصو مخرر هيلإ لا

 (عجر) تا

 (داع) ضا

 اا نالف تن

 (هعطق) هرس

 (یصقتسار هلع تحب

 (هراخم دعصرءالا رخب

 (هصقن)نازیلا سخم

 (هدنع اب ّنص) لخب

 شنو تدحر أدب

 (عرسأ) ءىشلا ىلإ ردن

 (هتفص ف ةياغ راص) ع دب

- ۱۳۲ 

 هردصم هعراضم

 ةرامإو ارم مای

 ةنامآوانامأو ان ساي

 ام لمي

 ةمامإ موي
E سا 

 ةقانأو امنا قاي

 اينأو انأ 0

 الامو ةلوليأو الؤأ لو

 ةبوأو ابايإ بوی

 اص :

 (ءابلا فرح)

 اتاتبو هو اب تي

 ارث رتي

 ارخب رحب

 رولا لكي
 ةءادبو ادب أدي

 ارودب ر دبی

 ةعادب عدبي

 هتاقتشم ضعب

 بلطلا رئألاو

 یمأو نما وهف

 جات لالا

 سسانلا هب هناي نم مامالاو

 سیئآ وهف
 قينأ وهف
 ا ردصم هلا

 هلايعو هلهأ لحرلا لاو

 اًوأو بيا

 هيف ةعحرال ىأ تاب قالطو

 ريقحلا رشألاو

 هتاحب و ثاّحبو ثحاب وهف

 ةراحلا لئاوسلا نمدعصيامراخبلاو

 سخب نمت هارش لاقيو

 ءا مهو ليلو: لخاب وهف

 ءىش لك لوأ ءدبلاو

 بضع رداوب هم ترّدب لاقيو

 عيدب وهف



 هانعم و یالثلا لعفلا

 (رھظ) ادب

 (هعرز) بح لا رذب

 (هاطعأرءىشلا لذ

 مهب مهتا امم الحر ژرب

 (ادراب راص) درب

 لصر الف رب
 (مافع دعب رهظ) زّرب
 (صربلا ةمسج ىف رهظ)صرب

 (میارظن قاف)ع ربو غرب

 ملق) لبخا مر

 فرط یوس) مّلقلا یب

 (هعّرز) با رّرب

 (هرشن)ءیشلا طس

 (برحلا دنع عجش) لشب

 (توص نودب كحض)وسب

 مهرشق)هوحنو لج لا رشب

 (هب حرف) ربخلاب رشپ

 ر هرظنم عشب

 (قیدحتب ِتّرظن)نیعلا تصب

 (همف ىف ام ظفل) قصب

 میپ
 و
= 

 رسمی

 عشبي 
- 2 

 صو

 قصي

 اءوربو اءرب

 ةدورب

 ازورب

 اصر

 ةعاربو اعورب

 ام
 ارب

 ررب ۳

 اًضيصبو اصب
 اقصب

 هتاقتشم ضعب

 ةيدابلا لهأ وذّبلاو "

 ضرألا ىف عرزت ةبح لك ةرذبلاو

 _ لولیو لذاب وهف

 ءايربأو ءارب مهو ءىرب وهف

 دراب وهف

 راربأ عمج لاو ریو زاب وهف

 زراب وهف

 صزرب مهو صربأ وهف

 عيربو عراب وهف

 موربم لبحلاف

 ةلآلا مسا ةاربملاو-ّىربُم ملقلاف

 ضرألا ىف رزييام لك ةرزبلاو

 عررلل

 طسییام لك طاسللاو

 ءالسبو ساب مهو لساب وهف

 ماسيو مساب وهف
 رشبلا ةلا ةرشبملاو

 راسلا ربخلا ةراشبلاو ىرشبلاو
 عيشبو عشب وهف

 .ةصاّصب ىهف

 ظل اذإ قيرلا قاصبلاو



 هانعمو ىثالثلا لعفلا

 (یناوتر وطب
 (لّطعت) لماعلا لطب

 (اًعايص بهد)۶ءیشلا لطب

 (لسيتسا) لج رلا لب

 (هلسرأ) هّکعب

 (برق دصردعبو دعب
 مطر نالف یس
 (هلط) ءیشلا ىّعب

 (تبتو ماد)ءیلا ىَقْب

 (سمسلا عولط لبق حرحررگب
 (مالكلا نع رحع)لجرلا مكب
 (هایع تعمد) یکب

 (هطاس لقردلب
 (هعرح) ءالا علب

 (كردأ,مالغلا غلب
 (ضنرنالف غلي

 (ههرکرءیشلا ضغب
 (هربتحا) هالي

 (هرادح ماقآ)عیشلا ینب

 ۱ (حرفر تالف جهب

۲۳ ۲ E 

۲ 

 FG عام وع §

 لو
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 ةتعبو اثعب

 ءالبو اول

 ناو ءانبو ای

 هتاقتشم 0 ضععب

 ءیطن وهف
 لا وهف

 لطاب وهف
 لاطبأ عمجلاو لطت وهف
 لمع ىف لسرت ةئيه ةتغَلاو
 تقؤم
 ديعب وهف

 رغاب وهف
 رمألا كل تب لاقيو
 ءىشلا سس یق ام ةّيِقَبلاو
 راهنلا لو ةركبلاو ركابلاو

 مكب مهو مک وهف
 و هيلع ىكبو تّیملا ىك لاقي

 عولبو علاب وهف

 لب رب

 ضیغبو ضوغبم ءیسلاف

 ةنحا ةيلبلاو قولتلاو

 اهتغيص ةملكلا ةيثبو

 چی٣ و حهب وهف



 هانعمو یئالثلا لعفلا

 (هسم عطقا)نالف رهن

 (نشح)ءیشلا وهو اه

 (هرهطآ)رسلاب الف حاب

 (كلمرءیتلا راب

 (ًةليل هيلع تصم)ءىشلا تاب

 ت (اهصب تقلأرةجاجدلا تشاپ

 (ستب هايإ هاطعآ)عیشلا هغاب

 (دش) هنعو هنم لاب

 (حضتا) ءیشلا ناب

 (هالت) هعبت

 (ةراجتلا سرام)رجت

 (هحرط)ع ىشلا كرت

 (لكر بعت
 (ٌسحر هفت

 (بطع)فلت

 (هأرقرَباتكلا الت
 (هعنرهالت

 (رقا همعطأ)ه رئت
  7 Gيح  f FE oi 1و 1۳ (لمكو مت

 - ۱۳و -

 هتاقتشم ضعب .

 ردو روبم وهف

 یه رهف
 حوتيو حئاب وهف
 عرزت مل ىتلا روبلا صرألاو
 تنئاب زبخ لاقيو تاب وهف
 ةضاّيبو ضیا ىهف

 ةعاب عمجلاو عاّيبو عئا وهف

 اهجوز نع ةلصعس ىأ نئن ةأرماو
9 

 نيب وهف

 لاملا م تيملا هکر تام ةكرتلاو

 بعت وهف

 هفتو هفات وهف

 فلتو فلات وهف

 لات وهف
 هعشيام ءىشلا ولو

 لخنلا رن نم سایلا رمّثلاو

E 



 هانعمو قالغلا لعفلا

 (ةيصعملا نع عحر)ب ات

 (قاتشا) قات

 (قيرطلا ّلص) هات

۶ 1 
 (همدب دحا) هب راث

 (رقتسا)ت بث

 (ظّلع) نحت
 (هلم رثک)رت

 (اقداح رام ف

 (هيرو ححر) لقت

 (دمج ىتح دّرغالا جلت
 (هاوط)ءیشلا ىنت

 (حاه) رات

 ميلع هرهق)رمألا ىلع اتال رخ
 (هدس)ءیشلا لپج

 (مادقإلا بتنیجو نبح

 (تزَر)هنیع تظحخج

 (سی)ناکلا بّدح

 هتاقتشم ضعب

 باوت هللاو «بئات وهف

 قئات وهف

 ات وهف

 هرأث كاردإ ىلإ ىعسي سم رئاتلاو

 تيتو تبات وهف

 نيحت وهف

 ىرثو رت وهف

 فّقت وهف

 لاقت عمجلاو لیقث وهف

 حلت وهف
 یم ءیشلاو لات وهف

 عاضوألا ی ربیعت ةرؤقلاو

 ةيعاح الاو ةيسايسلا

 ةرپابج عيجلاو طلستلا راّبحلاو

 ضرألا حطس نم الع ام لتجلاو

 نيبجو نابج وهف

 ظحاج وهف

 بذخ وهف



 هانعمو یالثلا لعفلا

£ 

 (دهتحا)رم الا یف دح

 نع هلّوح)ء ىتلا بذخ

 (هعصوم

 (ج رف)لرلج

 (هیلع مدقأرءىشلا ىلع ْوْرَج

 (بّرحلا هباصألبرخ

 (هلدب ق ةقش) هخرج '

 معلب هوحنو ءاملا عرج

 (ريسلا ىف عقدنا) ىّرِج

 (هطق)ءیشلا مرخ

 ماناکراذکب االف ىَرَج

 (عحس) ٌرِسْج

 (هديب هّس)ءیشلا سج

 (مظع)منخ
 (هضرح دتشا)عشُج

 (یوتل)رعتلا دعج
 (هایا هریص)اذک ءیشلا لفخ

 ) سی)۶ء یشلا فخ

 (هنع ضرعأ)انالف انج

 ا و ۳
 اذ

۵ : 

3 o 

1 1 
١ o 
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0 

 نا

 ا

 اوفجو ٌءافَج

 هتاقتشم ضعب

 داح وهف

 ددح عمجلا و دیدح وهف

 ةوق ةيبذاجلاو باج وهف

 ماسجألا بداحت

 لرلو نالدخ وهف

 ءىرج وهف

 برجأ وهف

 ىحرج عمجلاو جرج یهو وهف

 هنم 3 وسح ءاملا سم ةعارجلا 0

 هليسم رها نم یزحملاو

 نيكست وحنلا ىف مزلاو

 هفذح وأ فرحلا

 باقعلا اًضيأوءباوتلا ءازحلاو

 زل رو
 رابخألا سسحتي نم سوساحلاو

 ماسج عمجلاو مسج وهف

 رجأ نم لْعَجُيام ةلاَعَجلاو

 فاح وهف

 وفحم نالعف



 هانعمو يثالغلا لعفلا

 هعه)ءیشلا بلج
 مدلج باصآ)هدلج

 مدمت) الف سلج

 (هردق مظع)لج

 حضوررمألا الج

 (هبحاصرمأ نع اتع)سرفلا ّحَمْج

 (لص)لئاسلا دمج

 (ضعب ىلإ هضعب مض)قرفتلا عمج

 (نُشح)لمج

 شكر مج
 (لام)حتج

 مّلقع لاررْج

 (اهفطت)ةرمشلا ىج
 (بنذأ) ىتج

 نجر دّهج
 توصب هنلعآ)مالکلاب رهح

 (عفتر م

 (هفرعی ) ءىشلا لهج

 (انس)هلاب داج

 (ّدیج راص) یشلا داج

 3 ق

E TET 

1 . 1 
0 ١ : 

 بالجو بلاج وهف

 دلّجلا ىلوتي ىنلا دالجلاو

 سولج مهو سلاج وهف

 حومجو حاج وهف

 دمحو دماج وهف

 . ومجم لوعفملاو عاّمجو عماجوهف

 ءالّمج عمجلاو ليمج وهف

 ريثكلا لاملا مُجلا لاملاو

 رئاطلا هب ريطيام حانجلاو

 مرجلا ىلإ لیلا حانجلاو
 سنالا فالخ ْنحلاو نونجموهف

 رمت لك نم ىنجيام ییجلاو

 ةانج مهو ناج وهف

 ةاطلا دهجلاو .ةقشملا دهحلاو

 توصلا یرّوهج لجرو

 مهو لوهجو لهاج وهف

 ةلهَجو لاهج

 داوجأو دوج موقو دارج وهف

 دایج عمجلاو ديج وهف



 هردصم هعراضم هانعمو یالثلا لمفلا

 اروخ روحی (ملظ)راح

 ازاوحو ازوح زوحی (لیق)لوقلا زاح

 ةعاجم ۲ اًعوح 3 وحي ماعطلا نم هتدعم تلخرعاح

 سرق م هم 4

 ةلوجو الوج لوجی 2(فاط)ضرألا ىف لاح

 ارو
 ةئيح وائيجم وائيخ ءیجی (ىنا)ءاح

 ) ءاجحلا ف رح )

 حمو بحي (هدورانالف تح

1 ۳ 

 البح لبحت (تلّمح)ةأرملا تلح

 اوبح ون (فحز)لفطلا اح

 امتح منی (همكحأورمألا مح

 او 5
 اتح تحي (هّضح)ءىشلا لع 4۹

 ابجخ بجحي (هرتس)ءیشلا بح

 جخی  (ممدّصق)مارحلا تيبلا جح

 رخحي (فرصتلا س هعنم)هيلع رجح

 رجح 2 (هعنمو هراح)ءىشلا رجح

 لجح (لج ر ىلع یسم)لجح
 و 6

9 1۰ 

 ارحیح

 اًرجح

 انالجخح والحح

 اثودخ

 هتاقتشم ضعب

 ةروج مهو رثاح وهف

 ةيطعلا ةرئاجلاو

 عايح موقو داعوخو عئاح وهف

 ةيضاير ةقرف ةلاوحلاو

 هيلإ ءاجو هءاح لاقيو

 عمجلاو بیحو «بوبحم وهف

 برغل لاو اتا رولا
 تابخأ عمجلاو

 سيبَحو سوبحم ءیتلاف

 لابع ةوسنو لح یھف
 ارت ىأ ٌباحسلا ابح لاقيو
 ىضاقلا متاحلاو

 هرمأ ىف عيرسلا تيتحلاو

 حح عمجلاورتاسلا باججلاو

 حاجخو حح عمجلاو جاح وهف
 فرصتلا نم علااعرش رجحلاو

 نيئيش ںیہ لصافلا زجاحلا و

 نايبصلل ةعل ةلجحلاو

 ةبئاملا ةثداحلاو



 هانعمو الفلا لعفلا

 (نيكيش نيب لصنرّدح

 طاق رام دخ

 (هطقسأ)ء یشلا فّدح

 (هيه رهم)هبو لمعلا قذح

 (تارخا اهقش)ضرألا ٌترح
 (قاصرردصلا جرح

 (لصألا رح ناكر رح

 (یطع)لحرلا رح

 (ضس)ءاوفا رح
 (هطفح)هسرح

 (هيف یررءیتلا ىلع صرح

 (هيه ترتآ)عیبتلا راملا تقّرح
 (هكابتنا لخال) یشلا مرح

 (هايإ هعّئم)ءىشلا همرح

 (یّرج لا صنر)سرفلا دّرح

 (هطتر) ءیتلا مرح

 (مهّرمأ طض)لحرلا مزح

 (متعار نزح

 (هدع) هوحنو لاملا بسح

 صرحي

 قرحُی

 مرحي

 نيئيش ںیہ رحاخلا دَحلاو 2

 دادح فویسو ءاذاح راصف

 فوده ٌىشلاف

 قذاح وهف

 ترحلا ةلا تارحغاو

 جرحو جرج عضوو
 £۶ س ۴

 رارحا عمحلاو رح وهف

 ناتطع ىأ ناّرخ وهف

 راح وهف
 تم ۰

 سارح عمجلاو سراح وهف

 رانلا مارطضا قيرخلاو

 « هلهأ لجرلا ةمرحو

 ةنيدلاو ةكم ناّمَّرحلاو

 مور وهف

 نور یهو نورخ وهف
 هب مزحيام مازجلاو

 عو مزاح وهن
 نانزحو نیزحو نزح وهف

 دودعملاو بساخ وهف
goما  
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 هتاقتشم ضعب هردصم هعراضم هانعمو یئالثلا لعفلا

 هتسظ ىأ احلاص هنسخ لاقیو اناسسح بيحب  (تط)اذك ءیشلا بح

 دوش یهو وهف ادسح دسحب لوحعت نأ ینقرهدشخ

 (هتمح هيلإ

 یرسخ یهو نارشخ وهف ةرسخو ارّسح

 فيسلا ماسخلاوءمساح وهف

 (فیآرالف ريح

 و (هّعطق)ءىشلا مسح
 ةنَسح ةأرماو نسخ لجرو انسخ (لُمج)نسح 20

 ا

 هوحنو قّرملا ءاسحلاو اوسخ وسع . منرت)قرملا لجرلا اسح

 ةعامحلا دشحلا و ادتح دشح (مهعهرعوقلا دشح

 ةمايقلا موي رشخلا مويو ارشخ رشي (مهعنج)مهرشح

 الکلا سم سیام شیّشحلاو اشحن حي معطق) َشيشحلا لاح
 ءیتلا هه یسخییام وشخلاو اوشخ وشحي قلاب اهلمرٌهداسولا اش

 دوصحنا عرزلا دیصخلاو اداصخو ادّضخح دضحب (هّعطق)عرزلا دّصح

 ريصحو روضح وهف ارصخ رصخب (هب طاحأ) هرّصح

 لاومأ نم لصحام ةليصخلاو الوصح  لّضحي (یقءیشلا لّصح
 ناصخو نصاح ىهف انصح نصح (تُفع)ةأرملا تنصح

 ف نم رك ا نالا

 نیصخ وهف ةناصح نصح (عنم)ناکلا نصح

 دالف ةرْصَحب هتملک لاقیو اروُضح رضي (مولق)ن الف رشح

 هروضحب ىأ

 ىلإ طبالا نودام نضجلاو ةناضخو ان 22 نضحت هتاعح) اهدلو ملا تنضُ

 حشكلا (اهضح ىف



 هانعمو يالغلا لعفلا

 (هعس)ءىتلا رظخ

0 0 4 
 ) هطح سمح)ظح

 (ةرمخ هيف تدحأ)ءىشلا رفح

 (ةناص)ءىتلا ظبفح

 (ماعاورملعلا ظفح

 (اوعمحا)ُموقلا لمح
 (ءاذح الب یتم)یفح

 لفتحا)هب یفح

 رهطآ)هیلع دقح

 ل

 (حض)رم الا قح

 (هب

 (ة وادعلا هل

 درفیل اهعمج) علسلا ركح

 (هيف فرصتلاب

5 3 

 (ىضق) رمآلاب مكح

 (اًميكح راص)مکح

 (هلقث)ثيدحلا هنع یکح

 جلح

 (مسقا) فّلح

 (سللا اہم

 3 ع

EE EEK FF 
١ 
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 جلحيو جلح مردن س هصلح) نطقلا

 2 فلي

 قلج (هع رعشلا لازأ)ەسأر قلح

 هتاقتشم ضعب

 روظحم ءیتلاف

 ظوظحمو طح وهف

 ضرالا ى رمحُيام ةرفُحلاو

 وغلا هيف طمحت سيك ةطفحملاو

 مركلا دارقلا ظمحي نم ظفاحلاو

 سانلا م عمجلا لفعلاو

 ةافح مهو فاح وهف

 یهخ وهف

 دوق یهو وهو دقاح وهف

 فی تاتلا ءىشلا ةقيقحلاو

 ركح وهف

 مکخو عاح وهف

 توپ
 ةاكح مهو كاح وهف

 نبللا بيلحلاو بولخ ىهف

 بولحا

 جولعو جیلخ نطقلاو جالحوهف

 ةدهاعلا شادتلا#

 قیلخو قولحم رعشو



 هانعمو ىثالثلا لعفلا

 (اهكمرةدقعلا لح

 (ه لرب)داکلاپ لح

 (احاش راص)ءیشلا لَ

 (ايؤر همون ىف ىأر) ملح

 (بخع دع نكس ملح

 (تاط)ءیشلا الخ

 (هيلع یلآ)هدهح
 (اضماح راص)نربللا ضمح

 (هلقع لقر قمح
 (تليحرىشنألا تلمح

 (حسراملا نالف مح

 (هع عفد)نم هامحس

 (قاتشا)هيلإ نح

 (فطع)هیلع رح

 (قفشأ)هبلع انح

 (رقتفا)ج احم

EFE 

۰ = 
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 اهوحنو ةلكشملا لح لاقيو

 لحي ىذلا ناكملا لحملاو

 لات عمحلاو هر

 لالخو لج وهف
 مئانلا هاریام ملحلاو

 ةانألا ملجلاو لک و

 ولخ وهف
 دیهودومخم لوعفملاودياحرهف

 ضماح وهف
 ءاقمح ةأرماو قمحأ وهف

 ثانإلا هب لمحتام لْمَحلاو

 « رهطلا ىلع لمحیام لمحلاو

 فورخلا لّمخلاو
 ءالاب لستغا ىأ ٌمحّتسا دقو
 شيجلا نم ةعامح ةيماحلاو
 ار
 نونخ یهو نونخ وهف

 تناجلا وئجلاو
 داسنالا هيلإ رقتفیام ةحاحلاو

 تاجاحو جاح عمحلاو هلطیو



 هانعمر یلالثلا لعفلا

 اهُضایب دتشا)نیعلا تروح

 (اهٌداوسو

 کلمرعیشلا زاح

 (هجسن)بوشلا كاح

 (هظفح)ءیشلا طاح

 (امبنيب زجح)نیئیش نيب لاح

EE وح 

 (هلوخ راد)هلوح ماح

 (هنع لام)ءیشلا نع داح

 مرمآ ىف ریمرراح

 (اهضيح لاس)ةأرملا تضاح

 و 5
 (هتقو بزق)رم الا ناح
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 هعراضم

 طيجت

 ةردصم

 اى

 اروح

 هزایجو ازوخ

 ةكايحو اکیح

 ةطيخحو اطوح

 ةلوليحو الوح

 الّوح

 اناموخو اموح

 واد

 ةريحو اريح

 هتاقتسم ضعب

 روح عمجلاو ءاروح يّهف

 هکلم ىفام لجرلا ةزوخو

 ةكاخ موقو كئاح وهف

 طايتحالا ةطيجلاو ةطْيَحلاو

 لئاح وهف

 لو مهوعالوح یهو لوخأوهف

 و

 فرط ىلإ لیلا مدع دايجلاو

 ةموصخلا فارطأ نم

 موقو نارو رثاح وهف
 ىرايخ

 هءاسنو ةضئاحو ضئاح ىهف

 ضئاوح

 ةالصلا ٌدعوم ناح لاقيو

 ی وهف



 هتاقتشم ضعب هردصم هعراضم هانعمو اللا لعفلا

 ثيبح وهف اًنبح تخ (تح اذ راص)ثبح

 ريبح وهف  ةرجو ارثخ رخ (هحتما)ءیشلا ربح

 یتلا هب متحیام مّتخلاو متاخلاو امثح ميخي ١ (متاحلاب هعط)ءىشلا مت

 هرخآ هماتحو ءىشلا ةمتاحو

 عادخو عداح وهف ةعلح و اعدح عّدخي فالح رهظأرانالف عدخ

 هعيدخو نت

 ةغلابملل ماذخو.مداح وهف ةمذخ مدخیو مدح (هتحاحب ماق)همّلحخ

 ةبرخ رادوبارخو ترحوهف  ابارخو ابّرخ برخ متعفم تلطعت)برخ

 مّرحو عرخ ملعشاو حراخ وهم احرحمو اجورخ جرخی (هرقم سم زرب)ج رخ

 ةغلابملل ةراّرح نیعوبراح وهف  ارورخو اریرخ  رجیورحی (اتوص ثدحا)ءالا رح

 ءاسرخ یهو سرخآ وهف اسرخ سرخ (هناسل دقمنا)س رخ

6 
 عرح وهف عرب عرج (فقض)ع رخ
 ءیتلا ه نّرخُيام نّرخماو انزخ نرخي (ةنارج ى هلعج)ُءیشلا نرخ

 بقا مرحلاو امّرخ مرحي (هبقث)ءىشلا مرح

 رخو رياخ وهف ةراسحو ارشح رسي (بسك دض)ربیخ

 سییخ وهف ةساّسخو ةّسِخ سخی (ژند)سحخ

 فوسکلاو رمقلل فوسخلاو افوسخ فسح (هعوض بهذ)رمقلا فسخ

 ريا



 هتاقتشم ضعب هردصم  هعراضم هانعمو قالثلا لعفلا

 عوشخو عشاخ وهف اعوشخ ١ عّشخمي (داکتسا)عشخ

 :نشعأو نخ وهف ةناتخو ةنوشخ .  نشخی (ننرح)نشح
 ایشخ ةأرماو نایشخ وهف ةيشخ ىشخي (فاحخ) یخ

 َصاوخ عمجلاو صاخ وهف اصوصخ 0 ّصْخي هب هرتآراذکب انالف صح

 ةيصوصخو (هريغ ىلع

 مِصاخُملا مّصخلاو اماصخوامضحخ مضصخي ١ (ماصخلا ىف هبلغردمّصخ

 ةموصخو

 ءارطخ ثئؤملاو رضحآ وهف ةرطخو ارْضَح رّضخي (رضحأ راص)رضخ

 رضخ عمجلاو

 ةغلابملل عوُصحَتو «عضاخ وهف اعوضخو اعضخ 2 عضخي داقنا) ع ّضخ

 (لادلا فرح ر

 ماعط نم هيلإ یعدیام ۱ وعدلاو ة وعد وعدي ۱ (هادانرانالف اعد

 لوقلا نم هللا هب ىعديام ءاعدلاو ٌءاعُد وُعدی ١ (ريخلا هنم اجرإهللا اَعَد
 ل8 مما گم 4 4 4

 ءیفد مويو نافد لجرو ةءافدو افد افدی (نحبم)دربلا نم ءید
 رطلا وأ لاملا نم ردق ةعفدلاو اعفذ عفذی (هدررءیشلا هيلإ عفد

 قوفدمو قفاد ءامو اقفد قفدي (هّيصرءاملا قفد

 نيفدو نوفدم ءىشلاف اتفد نفدی (هرتس) ةىشلا نفد
6 2 8 ۵ 

 قيقد وهف ةقرد قرلپ (اقیقد راص)ءیشلا قد
 كو 2 3 9 ةو ی 0

 هب هلدتام ةک دملاو ٌهلدملاو كد كدي (اهاًوس)ٌّضرألا كد

 ضرألا



 هانعمو ىنالثلا لعفلا

 (دشرأ)هيلإو هيلع لد

 (تحلم)ةأرّملا تلد

 (كلمررمد

 (اهعمد لاس)نیعلا تعّمَد

 (هتسورندعلا غمد

 (ائيند راصرٌّونَ

 (خسون)هبو سند

 (برق)هيلإو هنم اند

 (هلقع بهدآ)هل شهد

 سالا رصب)یهد

 (ءیشلا لوح فاطرراد

 (همدقب هطو)ءیشلا ساد
 تبر ءىشلا ماد

 (ضرتقرانید نالف ناد

 (انید هدحتا)اذكب نالف ناد
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 هردصم

 ةلالدو ةلالد

 ًالالد

 اراّمدو اروُمُد

 ناعمدو امد

 افمد

۰ 
> 
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 ۳ وند و ةءاند

 ةساندو اند

 ةواندو اند

 اشهد

 ءاهد

 نارودو اًرْوَد
 اًسايدو اسود

 هتاقتشم ضعب

 لولدم لوعفللو لاد وهف

 هیلاو هيلع

 للدتلا لالدلا و

 رماد وهف

 عمدلا نم ة رطقلا ةَعمدلاو

 لودلا هاضاقتت مسر ةغمدلاو

 تار رحا لع

 ف یرسی ره لئاس ُمدلاو

 قورعلا

 سیسخ ىأ نودو ءیند وهف

 سند وهف

 ةاند مهو ناد وهف

 شوهدم وهف

 ةيهاذو هاد وهف

 راودو راد وهف

 ساودو سئاد وهف
 مادلا مزَتلاو

 نیرلم وهف

 نيد وهف



 هانعمو یالثلا لعفلا

 (هموقلح عطق)هحْبَذ

 (هتوادد تهذ)ٌت ابتلا لبذ

 تقول هطفح)عیشلا رخذ

 (ةحاجلا

 (مهقلحرَّقلحلا هللا أرذ

 (لاس)عمدلا فرد

 (هعزفآ)هرغذ

 (حضح)یعذ

 (هتحئار تدتشا)ء یسلا رفذ

 (هرضحتسا)۶ یشلا ركذ

 (همهف عرسرنالف ىكذ

 (داهو یعصرلذ

 (هءاع)ان الف مد

 (یضمو رم)سهذ

 (دومج نع لاس)تاد

 (همعط رتحا)ماعطلا قاذ

 (رشتنا) ريخلا عاد
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 ( لاذلا فرح

 هردصم هعراضم

 ید بی

 لوید و البد لیذی

 ارحذو ارخد رحدی

 اءرد ارذپ

 افوردو افْرَذ  فرذی

 ارغذ رغذی

 انَعد شب

 ارفف  رفذي
 یرکذو اًركذ رک دی

 اراک دتو

 ءاكذ یک ذي
 م 2 ت 3

 ةلذمو ةلذو الذ لذي

 اء ۴ ما

 ابهَدَمو امد بهذي
1 9 

 انایوذو ابوذ بوذي

 اقاذمواقاوذواود قولي

 اًعويذو اعيد عيدي

 برحلا ةَّدع ةربخذلاو

 لسنلاو دالوألا ةيرَتلاو

 فيرذو فورذم وهف

 فوخلا رغدلاو

 عاوطملا ناعذملاو

 ةرفذ یهو رفذ وهف

 الا ىلع ةردقلا ةركاذلاو

 ءايكذأ مهو یکذ وهف

 داو ءالذأ مهو ليلذ وهف

 ميذو مومذم نالفف

 ةعاذالا ةلا عايذملاو
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 هردصم هعراضم هانعمو یلالثلا لعفلا

 e ر ا ۳ 1

 ةسايرو ةسائر سأري (مهل اشیئر راصرموقلا سار
 اأرو ةفأر فأريو فؤري همحررهب فأرو هب فؤر

 ةيؤرو ايأر یری مرصهآر

 حبرت . . (تبسكإهتراجت تخبر

 طبریو طبری (هدش)ءىشلا طبر
 ويري مداز)ءىشلا ابر
 بتري متيئأرءىشلا بتر
 ىثري | (هعومدب هاکب)تیلا یر

 جري (هکرح) هجر

 حجری (لمتکا یار حجر

 عجري (هنم داع)هرفس نم نالف عجر

 فجري (برطضا)فجر

 مجری (ةراححلاب هامررهمجر

 وجرب (لئأرهاجر

 بحري (عسو)ناكملا بجرو بحر

 بخ ریو

 لخرب (یضمو راس)ناكملا نع لخر

 اًحابَرو اخبر

 اطبر

 اوبر

 ابوتر

 ةيثرمو ءاثرو اير
 © 0 # س نإ ۶

 ةجرو اجر

 اناحجرواحوجر

 , 2 اعوجر
 انافجرو افجَر

 امجر

 ءاجرو اوجر

 ةواجرو

 ةباحَرو ابحر

 اليحّرو الحر

 5 ةلخرو

 هتاقتشم ضعب

 سيرو سيئر وهف
 فوعر وهف

 ىف ىريام امأ «نيعلاب ةيؤرلاو
 ىر اهعمجو ابژر وهف مانلا
 ابيف حب ری ىأ ةحبار ةراجتو

 هب ٍطبربام طابرلاو
 ةعفترلا ضرالا ةوبرلاو
 ةلزنملا ةيئرملاو ةبترلاو

 ةديصقب هاثر لاقیو

 جرلل ةلآ ةجاجرلاو

 لوقو ‹ حجار ىأر لاقیو

 حوجرم

 ملع ىف هيلإ عجریام عجرلاو
 فاجرو فجار وهف

 مجرو موجرم وهف

 وجرم لوعفلاو جار وهف

 ةلاخرو لوحرو لحار وهف



 هانعمو یالثلا لعفلا

 (هل قررانالف محر ۱و زالو

 (طهررعسلا صخر

 (هسرژدر
 (ةداعأ)ع ىتلا د ۳

 (هعنمو هرخر)هعدر

 (اهٌدسرةرعلا مدر

 (ژدر)لذر

 (اقرر هاطعا)هقرر

 (انیزر ااک)نزر
 5 ر

 (داحتمالا

 (تبت)حسر

 (طح)گقرولا ىلع مصر

 (تیت)ءیتلا اسر

 (لاس)قرعلا حشر

 (یدتهاردترو دشر

 (هرطمأرءاملا تر

 هتاقتشم ضعب

 راقتشم لامسا محرلا سحرلاو

 نمحرلا نأ الإ ةمحرلا نم

 طقف ىلاعت هللا صتخم مسا

 صبخر وهف

 ءىدر وهف

 دودرم ءیسلاف

 عدار وهف

 مدرو همودرم ةرفحلاف

 عمجلاو لیذرو لذَر وهف
 ءالذرو لادرأ

 ءاسأ نم قاژرلاو قزارلاو

 دیشرو دشار وهف

 فذقبام شاشّرلا عفدلاو

 ایلاتتم صاصرلا



 هانعمو ئاللا لعفلا

2 
 5 ب

 مد سح)دالف قس ر

 (ةوشر هاطعارائالف اشر

 ىلإ هصع مص)ءیشلا ضر

 (مكحتسا) نصر

 صتما) لفطلا عضرو عضر

 ي (هلښ)هیلعو هنعو هبو هیضر

 (سلل ۱

 (لتاو ید)بطرو بطر

 مهعّرفأرانالف بعر

 تتّوص) ءامسلا تدعر

 (راطمإلل

 (فجتر شعر

 ف جوهآ ناک) نعرو نغر

 (هقطنم

 هتاقتشم ضعب

 قیشر وهف

 ةحلصم ءاضقل یطعیام ةوشّرلاو

 دصرلا عصوم دضرملاو

 صیصرو صوصرم ءیشلاف

 فیصرو فوصرم رجح اف

 یصر یار لاقيو یصر وهف

 عیضرو عضرو عضار وهف

 یضرم ءیشلاو ضار رهف

 بطرو بطر وهف

 عزفي یذلا ناسا بیعرلاو
 ءوت یا یم

 تاذ ىأ ةدعار ةناحس لاقیو

 دع

 ىرتعت ةشعر شاعّرلاو

 ءاد نم ناسبنإلا

 ءاتغر ةأرماو نعرا وهف



 هتاقتشم ضعب هردصم  هعراضم هانعمو ىثالثلا لعفلل

 ةيشاملا ظمحي سم ىعارلاو یعرم ايْعَر یعرب .  هلکا)تابلا منغلا ىَعَر

 دایعرو ةاعر عمحلاو

 | نم مييلع نيدلا سال ةّيعرلاو  ةياعرو اير ىتري 2ىلوت)هتيعر ٌمكاحلا ىَعر
 مهرمآ ريدي (اهرمأ

 عمطملاو ةنعرلا بعرّملاو ةععرو ابعر بعرب  مهدارأ,هيفو ءیشلا بعر

 دغارو دْعَر وهف . ادغرو ادغر دعرب 2 (مُعنو باطشیعلا دعر

 هفنأ مغر ىلع كلذ لعف لاقیو 2 امغرمو امغر معرب (هرّف) انالف مغر

 اقر وهف فر افر اتات وا افر

 ةنيفسلا بالود سافرلاو ارا نفر

 سفريو

 ضيفرو ضوفرم ءیتلاف اضفر ضفرب  (هباجو هکر ترءیشلا ضْفر

 ضفریو

 ءیشلا اهب عفری ةلا ةعفارلاو اعافرو اعفر عفري (هالعارءیتلا عقر

 عيفر وهف ةعافر عفري (ّقدو ٌفر)طيخلا عفر

 هنيع ةفر نم لعافتي وه لاقي ةفرو افر فرت (تدرطضا)نيعلا تفر

 ىنعلا

 عمجلاو قيفرو قفار وهف اف اقفر قفري هيلعو هلو هب قفر

 قافرو ءاقمر (هعیص سنح)

 شیعلا دعر ةيهافرلاو ةهافرلاو اهفَر هفري (تمس باصأ)ةفر

 سراحلا بيقرلاو ةباقرو ابقر بقري (هطحال) ةبقر

 عجضلا دقرلاو !داقروادوقروادقر دقرب (ماردقر

 صاقرو صقار وهف اصقر صقري (عاقيإ ىلع همسج كّرح)ص قر



 هانعمو یالثلا لعفلا

 (ةعقرلاب هحلصأ)ب وتلا عقر

 (قمحأ راص)عقر

 (فطلو قدر قر

 (هتک)باتکلا مقر

 (دعص)یقر

 (هالع)هیلعو ءیشلا بكر

 (ىحاعك ر

 (فئض)ءیشلا كلر

 (عّرلاب هعط)انالف حّمر

 لدرادکن ءیشلا ىلإ زمر
 (هيلع هن

 (حلصأرءىشلا مر
 (نلترمظعلا 5

 «ماقلأرهبو ءیشلا ىّمر

 (تّوص)نر

 (هفاح)هبهر

 ر (نيدب هدع هسح)ءیتلا نهر

 (رتخ)نبللا بار
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 (اکاش هلعجررمالا هبار

 هتاقتشم ضعب

 عطقلا هب عقريام ةعقرلاو

 ءاعقر مهو عیقر وهف

 قیقر وهف

 نع ريبعتلل رمر مقرلاو

 دادعألا

 ةغلاسلل ءاتلاو ةيقارو قار وهف

 باكر عمجلاو کار وهف
 عوكرلا نم ةرملا ةعكّرلاو

 مرلا عضوم ةمّرملاو

 ممر وهف

 هيلإ بوصت فدفا ىمرَملاو
 ةركلا

 توصلا رلاو

 بومرم ىأ توبه لجرو

 نهري ام ةتيهرلاو

 ی یقلت ةريمح ةنورلاو

 بوریل

 كشلا ةبيرلاو

 بللا
- 



 هانعمو ینالفلا لعفلا

 (اهنالط رتکرقعلسلا تجار

 میل بهذرهدنعو هيلإ حار

 (هبط)ُءیلا دار

 (هللدر رهملا ضا ر

 (افص) قار

 مهيلعو مو موقلا ىور
 (ءاملا مه ىقتسا)

 (عبشو برش)ءاملا نم یور

 ثبدحلا ىّور

 (دارو افیشلا عار

£ 

 از

 (هب یمر)ءیشلاب جز

 (هعنمراذک نع انالف رجز

 (یشم)فحژ

 (قیضُم ىف هعفد)همحز

 (مردب)بحا ع رز

 (قرزآ ناکرقرر

1 

 (حاصردسالا رئزو ر

- ۵ - 

 هردصم هعراضم

 اجاور جوري

 اخاورو اخور حور

 ادايرو ادور دوري

 ةصايرواضوَر ضورپ

 ةعورو اعور عوري

 اقْوَر قوری

 ىوري

 یورو ایر یورپ

 ةياور یورپ

 اناعیرو اعیر عيري

 ( ىارلا فرح ر

 اريثزو اراز رئّزيورازي
 5 اع

 اجز جزی

 رجز رج زب ارجو 4

 افخر فخ زي

 همحزو امر مخزپ

 ةعارزو اعرز عرزي

 ةقرزو اقرز قرري

 هتاقتشم ضعب

 ةلحعلا ةحورلاو

 رسفلا حورلاو ةحارلا حْؤّرلاو

 موقلا مدقتي ْنَم دئارلاو
 تاكرح ةيندبلا ةضايرلاو

 ةنورم ندبلا بسكت

 عئار وهف

 ءاملا نم فاصلا قؤّرلاو

 او لا او

3 52 2 ۳ 

 ةنايرو اير یهو نایر وهف

 هلابملل ءاتلاو ةيوارووار وهف

 دضفأو هلوأ تابشلا داعیرو

 ريثزو رثاز وهف

 جم رلاب هجر لاقیو

 ةرلا مسا ةرجْرلاو

 علا ىلإ رکسعلا فحز لاقیو

 ف سانلا عفادت ماح زلاو

 قیض ناکم

 رزت ىتلا ضرألا ةعرزملاو

 ءاقرز یهو فرز وهف
 قرز عمجلاو



 هانعمو الغلا لعفلا

 (حاص) قعز

 (یعّدا وأ نظ)معُز

 (سأرو داس)مغزو معز

 (سفنلا جرخألرفز

 ىلإ اهلق ) ّسورعلا فز
 (اهجور تيب

 (ماكزلا هباصآرنالف مکز

 (حلصرنال کز

 (تبتت مرْمدقلا تقّلز

 (تقلزوهمدق تز

 (رامزلاب تّوسررمر

 (مدشریشلا مز
 دقع ريغ نم ةأرلا یار

 (یعرش

 (هنع ضرعأ)هنعو هيف دجز

 (ّضينأو افصررهزو رقز

 (لاز)لطابلا قكز

 (افص) نوللا اهز

 (هراد ىف هان هراز

 (لحمضا)لار

 (راکو افرداز

 (هلمجرەناز

- ۱۵۵ - 

 هردصم

 اقغز

 امعز

 ةماعز

 اريفرو ارفز

 ةفرو افافز

 اماکژ
 8 سو 4

 اوکزو ءاكَز

 اقل

8 ۳ 

 الولزو الز

 اريمزو ارْمَز

 مر

 ءانزو ینز

 ادھر و ةداهز

 ةراهّزو اره

 افوهژ
 ل 4 | 2

 اوهزو اوهز

 ةرايزو اروز

 انالوژو الاوز

 ةدايزو اديز

 انیز

 هتاقتشم ضعب

 حايصلا قغعزلاو
 هب قثويال ىذلا رمألا مغزلاو

 ءامعز مهو معز وهف

 قيهشلا فالح ریفژلاو

 سرعلا ةليل فافزلا ةليلو

 موكزم وهف

 ءايكزأ مهو یک وهف

 تبثتال ىذلا عضوملا قّلزلاو

 مک هی
 ةئيطخلاو ةطقسلا ةلرلاو

 رمزلا ةلآ ةرامّزلاو «راّمز وهف

 رمألا مامز هدي ىف ىقلأ لاقيو

 یهو ةانُز عمجلاو ٍناز وهف
 ٍناوز عمجلاو ةيناز

 داهژو دهر مهو دهاز وهف

 ءارهز ىهو رهزأ وهف
 قوُهَرو قهاز وهف

 ةيهاز ىهو واز وهف

 روزو راوژ مهو رئار وهف

 ناك تاوحآ نم لازامو

 ةدايزلا دیزملاو

 هب نیزتیام ةئيزلاو



 هانعمو یالغلا لعفلا

 (ادک نع هريختسا)اذك نع هلاس

 (لمرهنمو ءیشلا مكس

 (همتش)هبس

 (ماع) حبس

 (همدقت)ەقېس

 هغرفأو هباذآ)نرلعلا كّبس
 (بلاق ىف

 (هافحأ)۰ رتس

 (صرألا ىلع ةببحلا عضوردجس

 مالکب ملكت) مالکلا عبس

 (هسبح)هنجس

 (هّرج)ىشلا بحس
 (هعدح)انالف رحس

 مقد) ءىشلا قحس

2 

 (قفقم

 (هب ءىرزه)هبو هنم رخس

 هتاقتشم ضعب

 ريقفلا لئاسلاو

 ةغلابملل مووسو مثس وهف

 راعلا ةّبسلاو

 حاّبسو حباس وهف

 رامضم ىف اهقباست ليخلا قابسو

 هلع و هایت نالا

 هب رتسیام راتسلاو
- 2 8 

 ىلصم دجیسلاو دجسلاو

 ةعامجلا

 ی ۰

 عاجس وهف

 بحلاو نيجّسو نوجسم وهف

 ءانجس

 بحسلا ناکم بخسملاو

 هبیس یفخی رمأ لک رخیلاو

 حبصلا لیبقف رحَسلا امآ

 حمجاو قوقدلا قوحسلاو
 قیحاسم

 ةيرخسلا بلجیام ةرخشملاو



 هانعم و الغلا لعفلا

 (هيلع تصع)هیلع طخس

 (اراح راص)نخسو نخس

 (ماقتسا)هيأر دس

 ابيلع ماقأ) اهوحن و ةاقلا دس

0 
 (ادس

 (هاخراررتسلا لَّدَس

 (هقایس داجأ) تيدحلا درس

۳۹۹2 
 (هحرفا)هرس

 (لجع)عرسو خرس

 (ةیمح هلام دخل هلم فرس

 (اليل راس یأ) یرس ٠

 (هحطس ىوُس)تيبلا حط

 (هتکرباتکلا رم

 (رشتنا)ءىشلا عطس

 (هب شطب)هيلع اطس

 عطسي

 شا

 هنافعشم ضعب

 فیخس وهف

 طحاس وهف

 نیچسو نخاّسو نحس وهف

 ىجسو ,حاس وهف

 ديدس وهف
 ءاملا ىرجم ىف ءانبلا دسلاو

 دودس عمحلاو

 رثسلا لذسلاو

 یعارلا حراسلاو

 عباتتم ىأ درس ءیتو

 رورسم وهف

 عیرسو داعرشو عرس وهف

 قاّرَسو ةقرَس مهو قراس وهف
 شيجلا نم ةعطق ةّيرسلاو

 هالعأ ءىت لك حطسو

 حوطش عمجلاو
 عمجلاو هب رطسیام ةرطسملاو
 رطاسم

 عطاس وهف
 عاتملا ىلع صللا اطس لاقیو



 هانعمو یالثلا لعفلا

 (سي)لجرلا دعس و دعس

 (حک)لعس

 ىأ ىف فّرصتنالم یتس
 (لمع

 (رمسلا ىلإ حرح)ناللف رفس

 نع تفسكرةأرملا ترفس

 (اههحو

 3 (هكفس)مدلا
 (نوحعم ريع هلوانت)ءاودلا فس

 مقارأّمدلا كفس

 (الع دض)ل فس
 ۱ لّدرفالف لفس

 (لهحو شاط)هفسو هفس

 (اققس هل ليع)ّتيبلا فقس

 (هضرم لاط)مقسو مس
 (هاورآ)هاقس

5 ۳ ۱ 

 نصرهوحنو َءاملا بكس

 (تمص)ت كس

- ۱۵۸ - 

 ۵ ردصم هعراضم

 ةداعسو ادعس

 الاعس

 هتاقتشم ضعب

 ديعسو دوعسَم وهف
 س ةوقب ءاوملا درط لاعسلاو

 رامزملا

 تاضطاحا عزوم ىعاسلاو

 ةاعس عمجلاو

 نورفاسم ىأ راس موقو
 ةرفاسو رفاس ىهف

ELو  

 حوفسو حافسو حفاس وهف

 دوجعم ريغ ءاود لک فومسلاو

 ولعلا دض لفسلاو افسلاو

 طاق ی ةلفَس موقو

 هلام

 طاَقُس عمجلاو معللا طقاسلاو

 عمجلاو لزنلا ىلعأ یّقسلاو

 50 فوقس

 مقسو ميس وهف

 بوكسم ءاملاف

 ةغلابملل توکشو» تکاس وهف



 هتاقتشم ضعب هردصم هعراضم هانعمو یالثلا لعفلا '

 ریکسو نارکسو رکس وهف اشو اركش رگ تارشلا سس ناله ركس ؟

 یرکسو یراکش عمجلاو (هّلقع باع)
 د قالا كسي عنصم كسلا رادو کس کلاسی (ةكّسلا ىلع اهعطردوقنلا لس

 داود ا اک نكي اده )کس ۰

 نكاسم عمجلاو لرملا کسلاو یتکسو اتکس 2 شكسي مب مقألبو ناکلا نکس

 بولسمو بيلس ءیتلاف ابْلَس بلسي ٠ (رهق هعرتا)عیتلا بلس
 دلحلا هنع حلسيام حولسملاو اخل 5 (طصك)دلجلا خّلس

 سلس وهف اس  سّلسي لهس)ءیتلا سلس
 طيلس وهف ةطالس طلسب (هناسل لاط)نالف ۳3

 فلاس وهف افلس  فلسي (یضم)فلس
 یاسر فراس. نكي ال قلسي (العأ)ضيبلا ىس

 عمجلاو قيرطلا كّلسَملاو اكولّسو اکْلَس كسي (عنسو لحد) قيرطلا كس
 كلاسم

 ملّسو ملام وهف ةمالسو امالس مّلسي 2 (عیرب)تافالا نم ملم

 یلسیام لك یولسلاو  اناولسو اولش ولسي (هيس)هنع السو هالس

 جیم و جیس وهف ةحامس حمسي حس
 لهاستلاو خاستلا حاّمّسلاو احامّسو احمَس حّممسي هل اهرشیرةجاحب هل حفس

 حيمسو حمس وهف ةحامس  حّمسي (مرکو داج)لالف حنس

 اليل سيلحلا ريمسلاو «رماس وهف ارّمسوارمس رمسي (اليل هسيلج عم تدحن )رس

 ءارمس ىهو رمسأ وهف ةرْمس رُمسيورُمسي ١١ (هنول ٌرمسا)رُمسو رب
 عیسو عامسو عماس وهف اعامسو اعمس عّمسي نالفل عمسو توصلا عبس

 عومسو (نمأ) '



 هتاقتشم ضعب هردصم  هعراضم .  هانعمو ىالثلا لعفلا

 لتاقلا مو ٌمّسلاو . امومشو امس ع تسلا هاقس)انالف مس
 نامی عمجلاو نيمس وهف  ةنامسو انْمَس ننسي همحشو همحل راک)نمس
 عافترالا ومسلاو ماس وهف ءامسو اًوُمس ومسی (عفتراو العرامس
 حئاس وهف احونُس حتي كوي نقلا مش
 هيلإ دنسيام لك دتسلاو ادونس دنسب (هيلإ نكروهيلإ دنس

 دیناسآ عمجلاو

 نيكسلا هب نسيام َنَسِملاو اتس ملا (هدحأ) نر يكسلا نس
 وضلا انسلاو عافترالا ءانسلاو ءانس وئسی (عفترار انس

 قّرألا داهشلاو  اداهشو اَدَهَس دهسی (قرأل دهس
 راهشو نارُهسو رهاس وهف ارس رهسی  (ليللا شم مي مل)رهس
 ةلهس یهو لُهَس وهف ةلوهش ١ لهشي (نيللا ىلإ لام)لّهس
 نارهشو هاس وهن را و له اهس
 «ةكيس یهو ءییس وهف اًءوَس ءوسي منيشيام هقح )ءاس

 حبقیام ءوسلاو
 ةداس عمجلاو ديس وهف ادُمٌوَسو ةدايس دوسي (مظعرداس
 . ءادوس یهو دوس وهف ادوس دّوسي (محفلا نولک هنول راصردوس

 ضایبلا دض داوسلاو

 ةساس عمجلاو سئاس وهف ةسايس  سوشی  (مهتدايق لوت)سانلا ساس
 هیباتت مالکلا قایسو ةقايسواقايسواقْؤَس قوشی مدرس ثيدحلا قاس
 ىراجلا ءالا حيسلاو اناحّيسو احیس حيسي (لاس)ءاملا حاس
 حابس عمجلاو جئاس وهف ةحايسو احیس حیسی  (راسضرالا ىف نالف حاس



 هانعمو يالغلا لعفلا

 (یشم)راس

 (یرح) لاس

 داش هل راص)نأش

 روط كردآ)مالعلا بش

 (تابشلا

 (دقوت) قيرحلا بش

 (ماعطلا س ًالتماز عبش
 هضعب بشارٌءیشلا كبش

 (صعب ىف
 هه 8

 (قرفت تش

 (هبس) همش

 (هّبلف یف)مجش

 (نزح) نجش

 (هنرحأررمألا هاجش

 (تببو ریغت)نوللا بخش

 (لجسیشلاب نالف عش

 (اُکلم مهأس)سانلا خش

 هعراضم

 ریس

 اسب

- ۱۱ - 

 هتاقتشم ضعب هردصم

 رایسو رئاس وهف ةريسمواراسمواریس

 لایسو لئاس وهف انالیّسو اليس

 ةلزیلاو لاحلا نأشلاو

 ةيكو ناش ىهو باش وهف

 رالا هب دقوتام توشلاو

 ةناعبشو یی یهو ناعنت وهف
 اس كبت ةادأ كبتملاو

 میشل
 یّتش عمجلاو تییش وهف

 ین ءايشأ لاقیو
 بّسلا ةميتشلاو

 ةنسلا لوصف دحأ ءاتشلاو

 مهو عاجشو عیجش وهف
 اشو ماش



 هانعمو یالثلا لعفلا

 هلمح)

 (هرخنج هتوص عفر)رْخش

 مصخشب لمهمام] صخش

 ميدج)لبحلا دش .

 (یثغ)ادش
 (روهمجلا نع درفناوذش

 (هعرج)هوحنو مالا برش

 (رشف)مالكلا حّرش

 (داح)قيرطلا نع درش

 سل ىلإ لامرنالف رش

 (هقلخ ءاس)سرشو سرش

 اي همرلارارمآ هيلع طّرش

 متس)نیدلا عرش

 (هضاحررمألا ىف عرش

 (مقلزنم تلع)لجرلا فرش

 ةردصم دع راضم

5 9 ۳ 

 اريخشو ارخش رخشي
 و ۵

 اصوخش صخشی

dy, ۸لح  
 ادش دشيو دشي

 اولش وشي
8 1 

 اذ ودش دشپ

 9 و م

 ابرش برشي

 احرش حرشپ
 # ل 0

 ادورش درشي
 ۳ و
 رس رس

 ةسارشو ارش سرشی
 و 0

 سرسپو

 اطرش طرشي
 ۶ء

 طرشیو

 اعرش عرشی

 ما ۳ و
 اعورش عرشی

۳ ۳2 

 افرش فرشپ

 هتاقتشم ضعب

 هب نحشتام ةنخشلاو

 نخش عمجلاو ةنيفسلا

 توصلا عفر ریخشلاو

 زيمت تافص دی

 هریغ نم صخشلا

 دادش عمجاو ىوقلا دیردشلاو

 ءادشأو

 یتغملا یداشلاو

 دوم عمجلاو ذاشوهف

 برشلا عضوم بّرشَعلاو

 حراش وهف

 دیرطلا دیرشلاو «دراش وهف

 عمجلاو ریرشو رش وهف

 رارشآ

 قلخلا ییس,یآ سرش وهف

 هب مزتلیل عضویام طرشلاو

 هدابعل هللا عرشام ةعيرشلاو

 نیدلا نم

 ررقیو سردي رمألا عورشلاو

 ءافرش مهو فیرش وهف
 فارشأو



 هانعمو الغلا لعفلا

 ناكررمألا ىف انالف كرت

 ممل اکیرش

 دتشا)ماعطلا ىلع هر
 (هل هزاتتا

 (سش هدأ ىلا یرش

 (همسق)ُءیشلا رطش

 (دني) لش

 (ه ٌسحأرو ىشلاب رمش

 (اهدقوآررانلا لع

 مار ناكل ۳

 محا هب نت

 (اهتکسررادلا لش

 (هل اًعيفش ناك)نالفل مش

 (هءاروام بحمي مل)ءىشلا نت

 (هیلع فطع)هیلع قفس

 (عس هأريأرهضرم نم لا هافت

 (هرمخ هّضایم برشآورفن

 (هحلص)ءیشلا لش
 (هلاح تیاس)یفت

 (هیلع ىنثأ)هل رکشو هرکن
 (باترا) رمألا ىف كل

- ۱۴ - 

 هردصم

 اقرشو اقورش

 هتاقتشم ضعب

 ةهج قرشٌملاو قرشلاو

 ءاک رش مهو كيرش وهف

 هرش وهف

 ةارش عمحاو راش وهف

 هم ءزحوأ ءىشل فصن رطشلاو

 رهلا باح وهف طشلا امأ

 ساسحالا روعشلاو

 لعش عمحاو بلا ةلْعّشلاو

 رغاش بصس لاقیو عاش وهف

 ضرملا نم ءربلا ءافشلاو

 ءارقش یهو رقشآ وهف

 ءیشلا فصن َّقِشلاو عذصلا نشو

 ىّقش وهف

 ةغلابملل روکشو ءركاش وهف
 كاش وهف



 هعراضم هانعمو یالثلا لع
 هست ام وع بسسس حیا

 لكشي (لکشلاب هطتص)ٌباتكلا لق

 وکشی  (صرم نم هب ام ملاتراك

 "لشی للشلاب بیصآروضعلا ١"

 تمشي (هباصأ هورکب حرف)هب تم

 (عتر)لبا خم
 (مهمع)موقلاٌرمألا لم

3 
 سم

Ff 
2 ۳ 3 2 

 مشي (عفترا)لبجلا م
 س مل م6
 مشي (هتحئار كردا)هم

 تب (عظم) عن

 نشی (هيلع راغأ)ةراغلا س

 بهشي (ٌداوس هرعش ّضايب طلاخ) بهم

 دّهشي 2 (هب رخألاذك ىلع دهم

 دهشي (هنياع)عىشلا دهس

 رهشی (هنلعآ)هرهش

 قهشي (عفترا)ءانبلا قهش

 قهشي (هقلح ىف سما ددرت)قهش

۱6 

 هتاقتشم ضعب هردصم

 عمجلاو ءیشلا ةثيه لکشلاو

 لوکشو لاکشآ

 كاش وهف

 لش مهو ءالث یهو لشأ وهف

 خاوش عمجلاو خاش وهف
 < بونجلا دض لامشلاو

 نيا لباقم لامشلاو

 ءامش یهو مشآ وهف

 مشلا داحلا مامشلاو

 عنشأو عینش وهف

 قونشم وهف

 ةرلا مسا ةئشلاو

 ءابهش ىهو بهشأ وهف

 دوهش عمج او دهاش وهف

 دهاوش لقاعلا ريغ عمججو

 هاشم عمجلاو دهاشیام دّهشلاو

 قيثوتل ماظن ىراقعلا رهشلاو

 ابالعاو دوقعلا

 قهاوش عمجلاو قهاش وهف

 نيتئرلا ىلإ سفنلا لاخدإ قيهشلاو



 هانعمو ىئالثلا لعفلا '

 (اّمهش ناکرمهش
 (اذیذل ناکرماعطلا وهش ۱

 (عده)میب ىف نالف باش"

 مهيلإ هسفن تعزن)هيلإ قاش

 ةرشابب هجضارمحللا ىوش
 (رانلا

 (هدارآرهءاش

 (هرعش ضیبا)باش
 نتارناسنالا خاش

 (قارتحالا براق)ماعطلا طاش

 (شتا)ءىشلا عاش

 (هعفر)ءىشلا لاش

 (هبكس)ءاملا بص

 (احابص ةءاح)ةحبص

 (عوده یف رظتنررُبص

 (هنول) بول غّبص

 (قوشت) هيلإ ابص

 هناقتشم ضعب

 ماهش عمجلاو مش وهف

 بوشَم ءىشلاو بئاش وهف

 قيشو قئاش وهف
 یوشَملا ءاوشلاو

 ةدارإلا ةئيشملاو

 باو بئاش وهف

 ةخوخيشلا كردأ نم ْمیشلاو ةخوخ

 قرتحیام ةحئار طايشلاو

 عئاش وهف

 لاّمحلا لايشلاو

 بيبصو بوبصمو مس ءالاف

 ةحيبصلاو حابصلاو حیصلاو

 رابنلا لوآ ىنعمب

 نم مسا روبّصلاو نباص وهف

 ىلاعت هثاسآ

 هب خبصیام ةغبصلاو

 رئصلا اًضيأو قوشلا ابّصلاو



 هعراضم هادعمو الغلا لعفلا

4 

 حصي (سبيع لک نم ملس)ءیشلا حص

 29 (ظقيتسا) مئانلا احص

 حلصی (برطأف هتوص عفر)رئاطلا حلص
 دصي هتنراذک نع انالف دص :0

1 0 ۳ 

 ردصي (ررقت)رم الا ردص

 قّدصي (عقاولاب ربخأ) قدص

 مرلصي هکص)ءیشلا ءیشلا مص

 (هعفد و

 حرصب (افص)حرص

 خرصی (اذيدش حاص)ح رص
£ 

 رصی (ةّرَصلا ف اهعضو)دوقنلا رص

 عرصي 2 (ضرألا ىلع هحرط)هعّرص

 فرصي مقفتأ)لاملا فرص

 مرصی (هرمأ ىف اًداج ناکرنالف مّرص

 زا

 بعصی شعررمألا بعَص

- ۱۹ - 

 هتاقتشم ضعب هردصم

 ىأ حاصای ءادنلا ىف مهوقو ةبْحّصو ةباحَص

 نا

 عمخاو حيحص وهف
 لقاعلل ءاخصأو « حاحص

 سیل ىأ وځص موي لاقیو

 حالصو حداص وهف
 نارجملا ٌلصلاو

 ةغيص ةاحنلا دنع ردصلاو

 طقف ثدحلا ىلع لدت ةيمسا

 عودصم وهف

 ةغلابملل قودضو قداص وهف

 ةعفدلا ةمّدّصلاو

 ءاحرص عمجلاو حيرص وهف

 حارصو

 ةرملا مسا ةخخّرّصلاو

 . دوقنلا هيف عمجيام ةرّصلاو

 عورصمو عيرص وهف

 دقنب اًدقن لّدبي نم فاّرصلاو

 مورصو مراص وهف

 باعص عمجلاو بْعَص وهف



 هعراضم هانعمو یالثلا لعفلا

 ۳ . 5م
 دعصی (یقترارهیلعو هیفو ملسلادعص

 مس ٌلقررْعص

 (همعب توص)رفص
EL 

 ائرص هبرض)ءیشلا قفص |

 (توصب

 (ردکلا نم صلح )افص

 (هالح)ءىشلا لقص

 (ةوش دک

1 

 (یوقو دتشا)ءیتلا بلص

 (داسعلا هع لازرحلصو حلص

 رعش رسحا)لاللف علص

 (قطی )تمص

 (تثردمص

 (هعمس بهذ)مص

 (هلمع)ءیشلا نص

 (هئادأ)ء یشلا رهض |

 هتاقتشم ضعب

 هب دعصیام داعصضیلاودعضملاو

 راعص عمجلاو ريغص وهف

 وفعلا حْفّصلاو
 اهيف حفني ةادأ ة رافضا

 نوفطصلا موقلا فصلاو

 فوفص عمجلاو
 ةقفص لاقیو ةعيلا ةقفصلاو
 ةحمار

 ناوفّصو اص وهف

 ليقصو لوقصم ءىتلاف

 عمجلاو لامب ةقيتو كصلاو

 كوكُص
 ديدحلا نم ةكيس بلّصلاو

 نوبركلاو

 حیلصو خاص وهف
 ءاعلص یهو علصأ وهف

 علص عمجلاو

 تومصضو تماص وهف

 یتسلا هللا ءامسأ نم دّمّصلاو

 مص مهو ءاّمص یهو مص وهف
 عناصلا ةفرح ةعانصلاو

 ریهصو روهصم ءیشلاف



- ۱۹۸ - 

 هتاقتشم ضعب هردصم هعراضم هانعمو یالثلا لعفلا

 لاّهَص سرف وهف الاهُصو اليهص  لھصی (توصسرفلا لّهص

 ابوص بیضی مامآ)فدطا باص

 اتاوصو اتوص  توضی (حاص)تاص

 ةغايصو اغوص غوصی لاتم ىلع هعنص)ءیشلا غاص

 يدي

 الو الوَص و ارفف لاص
 امایصو اموص موصی (ماعطلا نع كسمآ)ماص

 ةنايصو انْوَص نوصي (هظيح)ءىتلا ناص

 احایصو احیَص حیصی قوت ف توص) حاص

 ادْيَص ديصي (هكسأ)هوحنو ٌريطلا داص

 ةروريصُو اًرْيَص ريضي ةلاح نم لقتنالءىشلا راص
 (ةلاح ىلإ

 افيص فیصی (افيص هب ماقأ,ناكملاب فاص

 داضلا فرح

 ةلأاض >< لوضی ممسج رغص)لّوض

 اطّبط طیضی . ممكحأءىشلا طّبض
 طبضی و

 اجیجصو اجض جضی (عزج)جض

 الا دنع اولا

 حقاصلا تئاصلاو

 غاّيصو ةغاص عمجلاو غئاص وهف

 ةوطسلا ةلوصلاو

 موص عمجلاو ماص وهف

 مايصو مّیصو
 نوّصَم ىشلاف

 حایصو حئاص وهف

 هب داصیام ةديصملا و
£ 

 رمالا هيلإ یبتنیام ريصَملاو

 ىف ةماقإلا ناكم فيصمملاو

 فيصلا

 ليثض وهف
 شيجلا ف بقل طباضلاو

 ةطرشلاو

 حايصلاو ةبلجلا ةّجضلاو



- ۱۹۹ - 

 هتاقتشم ضعب هردصم هعراضم هانعمو الغلا لعفلا

- 

 روجّضو رجض وهف ارّجض جی

 عوجضلا عضوم عَجْضَملاو اعوجّصو اعمجط ١ عححضي (صرألا ىلع هنج عصو)عّبض

 كاحصو كوُحضو كحاض وهف اًكجصو اكخض . كخضی نم هاتنش تحرفا)كحض
 (رورسلا

 سمشلا قورش دعب ىحّصلاو ءاحّضو ارخص ىَحْض ١ (ىحّصلا و لكل حض
 هس ۳ 7 4 + 2

 عمجلاو محّضو مخض وهف ةماخض محضی (مظع)مخض

3 

 (قاض)هسو رمالا رجص

 ماخص

 بيرِضو براض وهف برص ترضي يلع هعقوراذکب انالف بّرض

 ةدشلا ءاّرّصلاو  اّرَرَصو اًرض رضي (اًموركم هب قحلأ)هرض

 فاعض عمجلاو فيعض وهف اَفْعُّصو اَنْعُط ٠ فعضي (هتوق تبهدرمُعِض
 ءافعُضو

 اهب طغضُي ةلآ ةطغاضلاو اًطْغض ١ طعضي (هسيك) هطغض
 نطقلا

 رفضت ةلصخ لك ةريفغّصلاو ارفط  رفضي ئافص هلعجرْشلا رفض
 ةدح ىلع

 عالض عمجلاو عيلض وهف هعالض علضي (ترق)ملض

 لو لاض وهف  الالضو الغ لضي اضل
 ةلالضو

 حرجلا هب دمضيام دامصلاو اًدامصو اّدمُض ديضي (دامّصلا ةدش)حرجلا دّمض

 ةدِمْضَأ عمجلاو
 7 4 ۴ 5 3 و
 رماوص ورم عمجلاو ریاض وهف ارومض رمصی (هم لقررمض



- ۱۷۰ 

 هتاقتشم ضعب هردصم هعراضم هانعمو ییالثلا لعفلا

 ةمالع ةاحملا دنع ةّمّصلاو مش مضي لإ اهضس عمدءايشألا مض و 27

 عفرل (ضعب
 عمجلاو ليفكلا نماضلاو ةناّمّضو انانض ١ نّمضي _ (هبحالص مرج)ءىشلا نيض

 ةنّمصو نامص

 هان عمحلاو ینض وهف ةناتطو اض نصي (لخ»)هيلع هب ٌّنْض
 رولا ءْوّضلاو ءایضو اءوض ءوضي (راأرعىشلا ءاض
 عّيُص عمجلاو ريقملا عئاصلاو اایط ١ عيصي (دقت)عاض

 عایضو
 هريغ دنع لزاثا فيضلاو ةفايضو مس 2 فيضي نیم هدنع لّرنإائالف فاص
 قّيضو قئاضوهف  اًقيِضو اقيص قیضی (هيف ال مستی مل) قاض

 مسجلا جالع بطلاو ۷ طب ماوادرشیرلا نالف بط

 بطلا هتفرح ۳ بیبطلاو

 خبطملاو ىهاطلا خال نبط خيطي ماهطرماعطلا خبط
 حبطلا عضوم

 ةعبطملاو عبط ْنَم عابطلاو ةعابطو اب عطب  مروصو هغاص)ءىشلا عبط

  eمو 9 و 5 م ۳

 ةنوحاطلاب لمعي نم ناخطلاو احط نححطُي (اقيقد هریم)بخلا حط
 ءیراط وهف و اًءرط أَرطَي 6احف تدح)ارط

 یهو بورطو برط وهف اًيَرط ٌبّرطي (حو نم ٌرتها)بّرط

 ةّبورطو بورط



 هعراضم هانعمو يالغلا لعفلا

 حّرطي (هاقرءىشلا حّرط

 دّرطي (هاحم)هدّرط

 زّوطي (هسللم ف شات)زرط

 شرطی (هځم لقطشرط

 قّرطي (هعّرق)بابلا قرط
 یرطی اني ںاکر یر

 (لكأ) مِهَط

 (هرخورانالف نّمَط

 یعطی 2 (لونقملا دحلا زواج)ىّعط

 حفطي (صاه یتخ ًالتمارئانإلا حّفَط

 لفطي (قر)لفط

 وطب دود
 57 (هايإ هلاسإاذك هيلإ بط

 علطی لع نم رهظ)ملط

 قلطت  اهجوز نم ةأرملا تقلط

 (حاورل ديق نم تلت
 ت

 یلطی (همدراذکب َءیشلا ىلط

 مَمطی هبو هيف عمط
50 
 طی (نزرّنط

 ج۷ -

 اقورطو افرط

 ةءارطو ةوارط

 اماَعطو اًمْعَط

 اعط

 نایلطو ان
 اوطو اًحفط
 ةلافطو وُ

a 21 و 

 هتاقتشم ضعب

 ددع صقن باسحلا ىف حرطلاو

 رحآ ددع نم

 دورطلا دیرطلاو

 بايثلا ررطي سم یررطلاو

 مهو ءاشّرط یهو شرطأ وهف

 شرط
 اليل الا قراطلاو

 انيل ىأ اًيرط راصف

 لكؤيام لک ماعطلاو
 نوعطملا نيعطلاو

 ملا ميظعلا ةيغاطلاو
 بارش التما ىأ ناركسلا حفطو

 هيف ىوتسي دولولا لفطلاو

 تنؤملاو ركذملا

 ةيفاط ىهو فاط رهف
 ملعلا بلطي ىذلا بلاطلاو

 هتمدقم شیلا نم ةعيلطلاو

 دیق نم ةررحم ىأ قلاط یهف

 جاوزلا

 نداعلا لّطيام ءالّطلاو

 عمطلا ريثكلا عامّطلاو
3 

 تاوصالا نم برض نینطلاو



 هانعمو ینالفلا لعفلا

 (سّدل س یمررهط

 (هخبط)ْمحللا اط
 (داقنارٌع اط

 (ماح) فاط

 (الع) لاط

 (کر رباط

 (ععتراو كرحت) راط

 (یرحا)ّشاط

 شیک راصرنالف فّرظ
 (هرهق)مودع ىلع ناله ریظ

 (رمتساراذک لعفی لظ

 ملظ مادرءیشلا لظ

 (راح)ملظ

 نوسآ)لیللا ملط

 (هتطع دتسا)ءیهظ

 (نیقی ریع ملع)رظ

 (نر)رهظ

 تب ¥ بن

 هردصم

 ةراهطو اّرهط رهطی

 اًوُهطو اًوهط وهطي

 ةعاطو اًعوط عوطي

 افاوطو اًهْوط

 الط - لوطا

 ةنيطو اًبيِط بيطي
٤ 

 نب

 اناریطو اًريط ريطي

 (ءاظلا ف رسح)

 ةفارظو افّرط فری

 ةلالظ لظی
 ةملظمو ام ملظي

 اًمالظ ملظي

 او انك ًامظي

 اًروهظ ١ رهظي

 هتاقتشم ضعب

 راهطأ عمجلاو ىقلا رهاطلاو

 یراهطو

 خابطلا یهاطلاو

 عیطو عئاط وهف

 نارودلا اًعرش فاوطلاو

 ةبعکلا لوح

 ريصقلا فالخ لیوطلاو

 بیط وهف
 ءاوا ىف ریطیام رثاطلاو

 شئاط وهف

 فيرط وهف

 رفاظ وهف
 ناك تاوخأ نم لظ لعفو
 هب لظتسیام ةلطملاو

 مولظو ملاظ وهف

 رونلا باهد ةملّظلاو

 ىامظ یهو نآمطو ءىماط وهف

 ءىشلا حيجرت نظلاو

 ودبي ىتلا ةروصلا رهظملاو

 ءیتلا املع



 هتاقتشم ضعب هردصم هعراضم هانعمو یثالثلا لعفلا

 ثيبعو ثباع وهف اًعبَع ثّبعي هيف ةدئاف الم لمع)ثبع

 ةدبع عمجلاو دحوملا دباعلاو ةيدوبعو ةدابع دبعی (عصخو هل داقنار هل دبع

 رحلا ew دبعلاو 3 داّیغو

 ر عمم او
 رفاسم ىأ ليبس رباع لجرو ١ اًروبُعو ار ربعي . ءیطاش س هعطقإرملا ربع

 (حآ ىلإ

 سوُبَعو ساّبعو سباع وهف اسوُحو اَسِبَع سبعي (مّهَحتِ)سْبَع

 ةمات ىأ ةلّبَع ةأرماو لْبَع وهف لاب لمعي (محض) لبع
 قلخلا

 لالدالا ةبطاخ باتعلاو هبتممَو او اع سعي عماله يلع بقع
 قتاع وهف قاتغو اقنع قیعی (قرلا س جرح)دبعلا قّعع

 قیتعلا تيبلاو « قیتع وهف . ةقاتَعو اقنع قتعي (مق)ءیشلا قتع

 ةبعکلا

 لامحلا لاّتعلا و التع لتعی (هلمحف هرج)ء یشلا لتع

 ليللا لوأ ٌمالظ ةمتعلاو ۳ (هنم ةعطق ترم)لیللا متع متعي

 هوتعم وهف  ةهاتعو اهتغ هّتخِو هّتعَي (ةلقع صقد)هتعو هتع

 ةّلزلا ةرثعلاو  اروضو ار راعي 2 (حلّطا)ءىشلا ىلع رع

 وعديام باجعلاو بیجعلاو ابجعو اّبَجَع بجعی ةلقل هركنأرهنم بجع

 بجعلا ىلإ «هايإ هدايتعا

 ةزَجمَع مهو زجاع وهف ةرجعمو اًرجَخ ١ زجعي ميلع ردقي م)ءىشلا نع رجع



 هانعمو الفلا لعفلا

 ركرةأرملا وأ لجرلا زْجع
 (ْنسأو

 (عرسأ)ل جع

 (هکالوعالاب هطلع)قیقدلا جَ

 (هناع) االف طبع

 (لدعلاب مكحرهمكح ق لّدع

 مدقفرلاملا ملع

 (یرج) ادع

 (هملط)هیلع ادع

 (موللا هنع عهرزابالف رذع

 ي سعر جز

 (هرهطآ)ءیشلا ضّرع

 ءیشلا فرع

 (هدلج حشرر)قرع

 هتاقتشم ضعب

 زوجع یهو زوخع وهف

 زئاجعو رجع عمحاو ةزوحعو

 عمجلاو ةعرسلا ةلَجعلاو

 لحع

 ءالاب نوجعلا نيحطلا یجعلاو

 « دعي ام رادقم ددعلاو

 ریثکلا ددعلا دیدعلاو

 عمجلاو هلبآ ىأ طیبع لجرو

 طابعو طبع

 لوذغو لّدَع مهو لداع وهف
 ميدعو مودعم لالاف

 ءادع وهف

 وهو « ةادع عمجلاو داع وهف
 داعأو ءادعأ عمجلاو ودع

 باَذِع عمجلاو بذغ وهف

 عمجلاو ةّبححلا ةررذْعملاو

 ريذاعمو ررذاعم

 حرع مهوءاجرع یهو جرعأوهف

 ناكم ءارلا رسكب ضرعملاو

 صرعلا

 ركذلا دض فرغلاو

 ناقرع وهف



 هانعمو یالثلا لعفلا

 (دّرجت)هبايث نم یرع

 (لدلا س ءیرب)نالف ّزع

 مهب بملردوعلا ىلع فّرَ

 مدعبآ)هلّرع
 (هلعف دارآراذک ىلع مّرع

 (هيلإ هدسأ)هيلإ ربا ارع

 (یص)ی زع

 (بْصرمْألا رشع

 (مهرشاع راص)وقلا رشع

 (اليل هرصب ءاس) ىِشع

 (هدش) ءیشلا بّصع

 (هيفام جرحتسا)ءیشلا رّصع

 (تدتش)غیرلا تفّصَع

 رشلا نم ائالف هللا مّصع

 (هظفح)

 (هتعاط نم جرخ) هاصع

 هيلعو هبو هّضع

 مئانسأب هكسمأ)

 (دسف)ب طع

 - ؤاله -

 ه

 ارصع

 افوصعو افصع

 همصع
- 

 هتاقتشم ضعب

 نایرعو راع وهف

 لذلا دض ٌرعلاو «زيزع وهف

 فاّرعو فزاع وهف

 دعبلاو لازعنالا ةلزعلاو

 مازعو مزاع وهف

 باستنالا ةوزعلاو

 یزعو رع وهف

 رشیلا دض رسعلو نیسع وهف

 مويلا ءاروشاعلاو روشاعلاو

 مرا نم رشاعلا

 وهو یا ماعط ءاشعلاو
 لوأ ءاشعلاو « ءادغلا دض

 ليللا مالظ

 ءاوشع یهو یشعآ وهف

 ةباصعلاب هسأر بّصع لاقیو

 رصعلا نم لاسام ةراصعلاو

 ةمصاعو فصاع یهف
 هسف فرشب داس نم ییاصعلاو

 یصغو صاع وهف

 هيف ىأ صوضَع كلُم لاقيو

 بّطَعلا عضوم بطعُملاو



 هانعمو یالثلا لعفلا

 رطعی (رطعلاب بيطت) ر طع

 سطعی (سْطع توص هل عس)سّطع

 شطعی ىلإ ةجاحلاب سحآ)شطع

 (ءالا برش

 فيطعي (قفشأ,هيلع فطع

 لّطعي لمع الب یتزللجرلا لَطَع

 وطعي (هلوانت)عىشلا اطع

 مظعي کر ٌءىشلا مظع
 فعي لمال أمع فک 0 شفق

 نفی مسرءیشلا نفع
 وفعی (هیلع هنقاعی مرهبنذ هلو هنع افع

 دقعي . .قدقع هيف لعج)لبحلا دقت

 دقعي ممدكأ)َميبلا دقع

 رقعي دلي مرلجرلاو ةأرملا ترّمع
 لقعي مایشألا كردأ,لّمع

 مقعی  ناکلجرلاو ةأرملا تمّقع

 (لستلا نود لوحيام امپب

 فلعی (فلعلا همعطأإلاويحلا بّلَع

 قّلعی ( قلعترهب قلع

 لب (ضرم)نالف لع
 ملعي منرع)ءیشلا ملع

 هتاقتشم ضعب
 مس سا ص ست اس

 عئاب راطٌعلاو بیظلا رطعلاو

 رطعلا

 ةسطعلا نم ساطعلاو

 مهو ناشطعو شطاع وهف

 شاطع
 ةقفشلل ةفطاعلاو

 ايف لطعِی یتلا ةدلا ةلطعلاو

 لمعلا

 ىطعُي ام ةيطعلاو ءاطّعلاو

 ماظعو مظع وهف
 فیفعو فَع وهف

 نیفغو نفع وهف

 وفعو فاع وهف

 دملا عضوم ةدقعلاو

 نيفرط نيب قافتا دقعلاو

 رقاع یهو وهف
 و

 مقع یهو وهف

 فیلعو فولعم ناويحلاف

 دماجلا مدلا قلَعلاو

 ضرلا ةّلِعلاو  لیلع وهف

 ةمالعو مالعو ملاع وهف



 هردصم هعراضم هانعمو الفلا لعفلا

 (عفت رارعیشلا الع

 هتاقتشم ضعب

 دض رادلا ولعو ؛لاع وهف
 اتل

 عیفر ىأ َىَلَع وهف

 اًضيأو هيلع دمتعيام ةدنعلاو

 دّمَع عمجلاو ةيرقلا سيئر

 رَمُع عمجلاو جحلا ىف ةرمعلاو رّمعي (اليوط انامز شاع)لجر لا ريع

 رباع وهف ةرامع رمعی بارخللا رّمع

 ءالَع ىلعي (عفتر) فرشلا ىف ىلع

 ادمع دمعي (هدصق)هيلإو ءیشلا دمع

 ةقيمع ىهف ةقامغو اقْمع قمعي (اهرعق دعب)رغبلا تّقمع

 ةنهم ىف لمعي نم لماعلاو الّمع 2 لّمعي 2 (دصق نع لعف)ليع
 ا

 ةصاخلا دض ةماعلاو «ماع وهف امومُع معي لیترءیشلا مع

 مع مهو ءايمع یهو ىمعأ رهن یمع ١ معي ملك هرصب بهذ)نالف ّیمع

 دوعو دينعو دناع وهف دنعي (هفرعي وهو قلا فلاخ)دتع

 سناوع عمجلاو ساع ىهف  اسوُشو اسْنع سعت (جورتت م)ركبلا ثنبلا تسع
 اساعو

 فمع مهو فينع وهف  ةفانَعو افنع فثعی (ةوسقب هدأ)هيلعو هب فّنع

 ظفللا هيلع لديام ىنغملاو اينَع یی ۱ (دارآهلوقب یتع

 هانع مهو ناع وهف ءانع ینعی (بعت) ىِنَع ۱

 هب نعم وهف ةيانع ین (مه رمألاب یی
 ةعبتلا ةدهملاو ادْهَع  دّهعي مب هاصوأررمألاب هيلإ دهع

 مهو ءاجوع ىهو جوعأ وهف اجوع 2 جّوعي (ىنحناو لام) جوع
 جو



 هانعمو الفلا لعفلا

 (عخر)هيلعو هلو هيلإ داع

 (هرازرضیرلا داع

 (هيلإ ًاجتلا)هب ذاع

 (اهرصب بمد)هئیع تزوع

 (هنم هعس)اذک نع هقاع

 (مهيلع قفنأ)هّلايع لاع

 (هيف حس)ءاملا ىف ماع
 مدعاسرانالف ناع

 احایص حاص)پلکلا ىّوع
 (ادودم

 (بیعاد هلعج)ءیسلا باع
 (ةایح اد راص) شاع

 (رابنلا هالع»ءیشلا ريغ

 ملاح تنشح)لالف طب

 يلا ف هعدح)هنبع

 بل نطفي متى شلا الف یبغ

 مب ءافولا كرتهبو انالف رّدغ

 هردصم هعراضم

 ةدوعو ادوع د وعي

 ةدايع د وعي

 اذایعو اذوع ذوعي

 اروع روعي

 اقوَع قوعي

 ةلايعو الوَع لوعی

 اموع موعی
 3 جا
 انوع نوعی

 ءا وع ی وعی

 اشاعمو

 (نیغلا فرح)
۳ - 1 

 ةربغو اربغ ربغي

 ةوابغو ءابغ یبخی

 ارُذغ ررلغی

 هتاقتشم ضعب

 دئاع وهف

 مضرلا هيف صحفي ناکم ةدايعلاو
 طیشلا نم هللاب ذوعأ لوقنو

 مجرلا
 ءاروع یهو روعآ وهف

 هل یئاوع عمجاو قئاع وهف
 لقاعلا

 نم ةلئاعلاو «لئاع رهن

 دحاو تيب مهمضی

 ةخلابملل ماوعو «مئاع وهف

 ةدعاسلا ةنوعلاو

 مک یوعی ی ءاّوع بلکو

 بیعم ءیشلاو بئاع وهف

 شئاع وهف

 ضرألا ءارّيعلاو «ربغأ وهف
 طوبغم وهف

 نوبغم وهف

 ءايبغأ عمجلاو یبغ وهف
 رڌغ مهو راّدغو رداغ وهف



 هتاقتشم ضعب هردصم هعراضم هانعمو ىنالثلا لعفلا

 ةريهظلا ةلكأ لادلاب ءادٌعلاو اودغ وڈغی حاصلا ىف تمدرادغ
 بارشلاو ماعطلا لاذلاب ءادغلاو ءادغ وذغی مامكردولوملا ٌماعطلا اذغ

 ناكم برغملاو برَعلاو ایورغ برغت تفتخا) سمشلا تبرغ

 سمشلا بورع (اهبرغم ىف

 عدخسي نم ٌرِلاو ارورع رعي (هعدح)ابالف رغ
 ءارع یهو ّرعأ وهف ةرارغو اررغ ري امن تمرک)لحرلا رغ
 ةّيجسلا یهف ةزيرغلا ام ارّرغ ررغی ءیسلا ىف ءیشلا زرغ

 زارع عمجلاو (هيف هتبثأ)
 سيرغو سورغم رجتلاف اسرغ سرعي ى هتشا)رجشلا سرع

 (ضرألا

 ماعطلا هب فرغُيام ةفرغملاو افرع فرغي هدحأ)موحمو َءاملا فرع

 (ةفرغملاب
 قيرغو قرغو قراع وهف افرع قّرغي  (كلهف ءاملا هلغ)ءاملا ىف قرغ

 ءامّرغ عمجلاو نئادلا ميرغلاو ةمارغو مرغ مرغی . (هيلع بجيالام همزلمرغ

 رازغ عمجلاو ريزع وهف ارزغو ةرازغ رزغب (رتکرءیشلارزغ

 عمجلاو لزعلا ناکم لرْعَملاو الغ لزعي (اطويح هلتف)نطقلا لّزغ

 لزاغم

 لزغ وهف الرغ  لّرغي (ءاسلا ىلإ ددرن)لزغ
 و ةارع عمو راغ وهم. اوزعو ار ولی". (مشاتق ىلإ راسرودعلا ازغ

 ليللا ةملظ قتسقلاو اقْسَع ١ قيغي (ملظأ)ليللا قع
 لوسغمو ليسغ ءیشو الش 2 ليسغي مالا ىف هفظتزعىشلا لسف '

 شات عمجلاو شاغ وهف اشغ شفي  امرغ هل رها ف
۰ 

 (رمش



 — — ٩۸۵

 هتاقتشم ضخب هردصم هعراضم هانعمو الفلا لعفلا

 هيلع یثشم وهف اًنايَسَعو ایشغ یس لع ىتفأديلع ىشع
 باص عمجلاو بصاغ وهف ابصغ بصخي (هرهق)ءىشلا ىلع انالف بّصع

 یهو نابشغو بضغ وهف ابّصغ .  بصي  (هيلع طحسرهیلع بضع
 ةنابضخو یبْضغو ةبضغ

 (هيف سمعنا)ءاملا ف سّطغ

 E 5 3 3 (تاص)هموب ى طع
 (هنع امع)هتنذ هل رفغ ۷

 لقغو لوفغ مهو لفاغ وهف ةلْفَغو الوفغ
 بل مهو بلاغ وهف هّغو ابلغو الغ
 ةفيفخلا ةمونلا ةوفكلاو رفع

 ناطلع وهف
 ظالغ عمجلاو ظيلع وهف ةظلغو اظَلِع

 ءاشِغلا فالملاو اف

 بابلا هب قلغی ام قّلغملاو

 لغو لاغ وهف ءالغو اولغ
 لئاسلا هيف ىلغي ءانإ ةيالغلاو اایلغو اّيَلَع
 ريثكلا ءاملا ةرمغلاو 2

 بيحب مبتلا زومغلاو ارمغ
 هب مدتؤيام سومغلاو اسومغ
 ضماغ وهف ةضومغواضومغ
 مونلا ضْمْعلاو اضومغ

 نزح وذ موی ىأ مغ مويو

 (اهس)ءىشلا نع لفغ

 (هرهق) هبلغ
 (اليلق مان)افغ

 (اطح)طلع
 (ّق_ فالعرءىشلا ظلغ

 (فالع ى هلعج)ُءیشلا فّلغ

 (مدصوآ)بالا قّلع

 (عفتراررعیلا الع

 (ترامررذّقلا تّلع

 مماطغ)هرّمع
 ماہ هيلإ راتآ)نیعلاب االف زمغ
 مهب اهرمع)مادالا ىف ةمقللا سمع

 (یِفح)ٌمالکلا ضمغو ضّمغ
 (تمان) هثیع تّضمغ

٤ 

  Eو چک )و ۲
- 

 (هن زحأ) انالف مغ : ۰ e 5 ۳ ۳ال



 هانعمو الفلا لعفلا

 کر لاو سجلادقفر هيلع یهغ

 (هب زاف)ءیشلا ميغ

 مام رثك)نالف یی

 (سأرلا ىف تلحدهئيع تراغ

 تراثقأرلا ىلع لجرلا راغ

 (هريغل ابنساحم اهئادبإل هسفن

 مالل تحت لژن)ءالا ىف صاغ

 (هکلهأ) هّلاغ

 (لالضلا ىف نعمأرىَّوُغ
 (دعب) باغ

 (هضغأ) هظاغ

 «مغلا اهاًطغرءامسلا تّماغ

 م ه4

 (رسكو قد)تف

 مقالغإ لازأربابلا حش
 (ةّدح دعب نکس) رف

 ملتق) هب كتف

 ممّري) لبحلا لق

 مب بجعأرانالف یشلا ن

 ء ور

03 

 انف

0 
 اروتف

 التف

 انوتفو ان

 هتاقتشم ضعب

 هيلع َىَمْعَم وهف
 ارهق برحلا ىف ذخؤيام ةمينغلاو
 دض ءانلاو « ىنغو ٍناغ وهف
 بيرطتلا ءانفلاو « رقفلا

 ضرألا ف ضفخملارؤَملاوراغلاو

 وهو ىَرْيَغ یهو نارْيَغ وهف
 رویغ ىهو

 صاّوغو صئاغ وهف
 لايتغالا ةليِغلاو

 ةارغ مهو واغ وهف

 دعبلا ةبيعلاو

 نم ناسنالا قحليام ظْیلاو

 هوركم

 ةباحسلا ةميکلاو

 توتفم لوعفملاو اف وهف
 حتفلا ةلآ حاتفملاو
 نينمز نيب ةدملا ةرّثفلاو

 كثفلا ديدشلا كاتفلاو

 طيح نم الوتفم نوكيام ةلثفلو

 ناتفو نتاف وهف



 هاعمو یالثلا لعفلا

 مکرر هأجف
 (یصاعلا ف ثعبناررجف

 (هملا) هّعَجْف

 مخبن دیش)لعفلا شح

 لاب ىهابت) رخف

 مردق مظع) مخف |
 (هدننتسار هادف

 (جبتباو ٌرس)حِرَف
 (درفنا) در
 (بّرهررف

 ماحنو هزیئریشلا رر
 (هطسب)ئشلا شرف

2 1 

 (هبجوأ) ٌرمألا ضرف

5 
 ماخ)یشلا غرف

 هکح)یشلا كرف

 (مارفر محللا مرف

 (فاح)عرف
 مو

 (عستا)ناكملا حسف

 اراخقو ارخف

 ةماخف

 ادفو یّدف

- 
 ادورف

 اژارفو اف

 اژرف

 اًشارفو اشرف

 هتاقتشم ضعب

 ةتكسلا توم ةءاجفلا تومو

 ةرجفو راجف مهو رجاف وهف

 ةّوملا ةبيصملا ةعيجفلاو ةعجافلاو

 شخفلا ءاشخفلاو

 روخفو رخاف وهف

 مخف وهف
 ءادفلا ةيدِفلاو داف وهف

 حرافو ناحرفو حرف وهف

 دیرف وهف

 رارفو رورفو زاف وهف

 هريغ نع زيمملا زورفلاو

 شارفلاو تيبلا شرت شارفلاو
 هتمدخ و شارفلا رمأ لوتی نم

 اهوحنو لزانلا ىف

 ىلع هللا هبجوأام ةضيرفلاو

 هدابع

 ٌولخلا غارفلاو

 كورفم ءىشلاو كراف وهف

 كيرفو

 مرفلا ةلآ ةمرفملاو ةمارفلاو

 عزف وهف

 E حیسف وهف



 هانعمو الفلا لعفلا

 (فلتس دسن

 (ىّصع) قس

 (قندآ لی

 (قرف) لّصن

 (هییاعم فشكرهحّضن

 (ةجاحلا ىلع دازرءیشلا لصف
 (ةليضفلاب فصتا)لالف لضن

 عیضرلا عضرلا تن

 (ةعاضرلا هنع تعطن

 مل هبچ هبو رمألل نإ

 (هتعانش تدتشا) ألا عن

 ملمع) َءىشلا لث
 (هنم عاض)ءیشلا دنن

 (اریقف راس) رب

 (هكاردإ نسحأ)رمألا ا

 ميف لقعلا لمعأررمألا ىف ركل

 (هءازجأ لصق)ءىشلا كل

 (سفنلا ٌبيط ناكر

 3 اب

 ع1 ع

 عع عل

E 

NE ١ 
 ی

- 
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 هتاقتشم ضعب

 ديسفو دساف وهف

 ةقسقو قاس مهو قساف وهف

 لاشفأ مهو لشقو لشق وهف

 نيب عضوت ةمالع ةلّصفلاو

 ةفطاعتملا لمجلا

 بیل ةحيضفلاو

 ءىشلا نم ىقبام ةلْسفلاو

 قلخلا ىف ةعيفرلا ةجردلا ةليضفلاو

 عيضرلاو ةمطافو مطاف ىهف

 منو موطفم

 نطفو نطاف وهف

 لمعلا لعفلاو
 دیقفو دوقفم لوعفلاو دقاف وهف

 یهن ةرقفلا امأ « ريقف وهف
 عوضوم نم ءزج

 نطفلا ملا هيقفلاو « هقف وهف

 لقعلا لامعإ ركفلاو
 اهب كلی ةلآ كفملاو

 حازلا ةهاكفلاو هكافو هکف وهف



- ۱۸۵ - 

 هتاقتشم ضعب هردصم هعراضم هانعمو یالثلا لعفلا

 نوعشب مايقلا ةحالفلاو ۳۹ حلفی (اهتشرةعارزآ ضرألا حلق
 وهف حالقلا امأ « ض رألا

 حاجنلاو زوفلا

 رفظلا مدع سلفلو . سلف وهف

 موجنلا نيبام ءاضفلاو

 تافاسم نم بكاوكلاو

 ذأ لبق مّدوت ةرب ةريطقلاو ارطف رطفی مو هزبتحا) ّنيجعلا رط

 رمتخت (هرمخي

 (هنم الخ)ءىشلا نم سلف

 وصفي (الخ)ناكملا اضف

 ه ییفلاو « نافو َّنَمِم وهف انك  ْنفیو نِي شفت رثکرنالف ف
 هتفرح ىف قذاحلا

 ناف وهف ءا ىَنْفَي وجو یہنا)یشلا یی
 ةفلابملل ةماهفو«مهفو مهاف وهف اًمهف مهفی (هروصت نسحأ)همهف
 تئاف وهف اَناَوَقو اَنْوَف توفي (ىضم) تاف
 ةحئارلا راشتنا حوفلاو اناحوفو اخوف حوفی (هثحفار ترشتنا) یشلا حاف

 ناروفلا ریثکلا راّوفلاو ااروُفو اون روفی مئايلغ دعشا) راف

 زئاف وهف اًرافمو اروف زوفي (ریظر زاف

 افترالاديفي ناكم فرظ قزفو 2 اقارفو اقؤف قوفی يهلشقهباحصآ قاف
 (لاس یتح ربکرضاف

 0 ك ۰ |“ ۰

 ضایفو ضئاف وهف



 هانعمو العلا لعفلا

 (نشح دض)ْیشل حب
 (هلد)تیلا ری
 بم حالا سبق
 هذخأ) هیلعو یشلا ضف

 (مدی ةضبقب

 بيط نع هذخأ) ءیشلا لبق

 طاح

 (هنامآر هلتق

 (هضرأ تسيي)للبلا طق

 (سی)ءیشلا لجن

 (هم نُكمهيلع ردن

 (رهط) سان

 (داعرهرفس نم مولف

 هيلع یضم) ءیشلا مدن

 (لیرط سز

 (خسنا) ريق

 (ةوقب هب یمررعیشلا فلت

 (هتاملكب قطن)ٌباتكلا أر
 (اند)ءیشلا برأ

 (همسح ىلع هعباصأب سیم

 3 و وب ۱

EEG 

8 
 صرعي

 انارقو ةءارق

 فرفوابیرقو ةبارق

۳ 

 هتاقتشم ضعب

 حابق عمجاو حيبق وهف

 ریقلا ةربقملاو

 سابق مهو سباق وهف

 نم هيلع ضبقيام ةضبقلاو
 ديلا

 لاو ؛ليبقتلا نم ةلبقلو

 اهوحن یلصی ىتلا ةهجلا

 ليتق ةأرماو لينق لجرو
 شرا سين لاو

 سبايلا لحاقلاو لحق وهف
 ةقاطلا ةرذقلاو «ريدق وهف

 رهاطلا س ودقلا و

 مون مهو مداق وهف
 ىمادُق عمجلاو ميدق وهف

 لقاعلل ءامدقو

 خسولا ةروذاقلاو «ررنق وهف

 ودعلا هب فذقیام ةفيذقلاو

 ارت مهو ءىراق وهف

 بيرق وهف

 موم درب ىأ صراق درب



 سس فل سا
 (هقرط)بابلا عرق

 (عرقلا هباصآ)نالف عرق

 (عهرذرق

 (ژند) مرق
 (هأزج)ءىشلا مّسق
 (بلصو دتشا)اسق

 رشق هلع عرن)ءىشلا رشق
 (هيلإ هجوت)هيلإو هدصق

1 

 (لاط دض)۶ یشلا رصف

 (اهاور) ةصقلا صف
 (هتوص دتشاردعرلا فصَق

 (دعب) هنع اصق

 (لّصفو مكح) ىضق

 (سبع)نالف بطقت

 هانعمو یالثلا لعف _هتاقتشم ضعب _

 تر ةرطق لب رت هب عرقيام ةعرقملاو
 مانجررمشلا نلي نيجوزلا نيب عمجلا نارقلاو مالو هضعب لصفزتىشلا مط ءاعرق یهو عرقأ وهف
 (هب ماقألهبو ناكملا ىف ن دقعلاب
 یلبر دن ةماقلا ريصقلا مرقلاو مّرَقلاو
 (بو رق بيصنلا ةمسقلاو

 ملفسأ هالعأ لری بق ةرسقلاو ۰ یبیقو ساق وهف
 بلقلا دومج

 رشقلا ةدحاو ةرشقلاو

 ىبرعلا رعشلا نم ةديصقلاو
 سرب ىشلا ز  راصق عمجلاو ريصق وهف (جعرئاو برطضا) لت دشرلا نس غلبی ۸ نم رصاقلاو (هناکم نم عزت رثكأف تايبأ ةعبس
 صاّصقو ّصاق وهف
 لع اب پین هل ىضق لاقيو . ضاق وهف (رمقلا ءاصقأ مهو ضاق وهف رونب تءاضأ) ةليلا نب لكألا ناكم وهف صف امأ
 ميظ) ن اذکب ىضقو هيلع ىضقو
 ؛ابطاق نابضغ هتيأر لاقيو
 عمجلاو روحا فرط بطقلاو
 كك باطقأ وأ بوطق



 هانعمو ىثالثلا لعفلا

 (ةرطق ةرطق لاس)مالا رطن

 «هئابأو هضعب لصف)ءىشلا من

 (هانج)رمثلا_ فطن

 مب ماقأرهبو ناكملا ىف نطن

 (سلج) دَ

 (بثو زفت

 (هلفسآ هالعأ لعج)۶یشلا بلت

 (هناکم نم هعزتنا)هعّلت

 (جعزاو برطضا) قف

 (صقن)ءىشلا لف

 (ىطعأ اب یضر)میآ

 (هبلغ) هره

 (هَسأر)َشيجلا دا

 (رمقلا

 38 ف

FE FF 
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 ۲ ظ ۶ 1 تن

- ۱۸۷ — 

 هتاقتشم ضعب

 ةطقنلا ةرطقلا و

 ضام ىأ عطاق فيسو

 رمقلا هب فطقیام فطقملاو

 نطاق وهف
 هيلع سلجیام دَعَقَملاَو

 ةرلا مسا هزفقلاو

 « نطبل اًرْهظ رمألا بل لاقيو

 لّصع وضع وهف بلا امأ
 نم ملا لبقتسي فوج
 نييارشلا ىف هعفديو ةدروألا

 عنتمملا نّصِحلا ىهف ةعلقلا ام

 قلق وهف

 ليلق عمجو ليلقو "لق وهف

 للقو ءالقأ

 رودي ىوامس مرج رّمقلاو

 ضرألا لوح

 عونقو عناق وهف

 ةرهاقلاو ‹ راهقو رهاق وهف
 نيدل زعملا اهانب رصم ةمصاع

 یمطافلا هللا

 دئاق وهف



 هردصم هعراضم هانعمو یلالثلا لعفلا

 ةلاقموالاقمو الو لرم (مّلكت) لاق

 ا موق (سو ما
 ةّوق " یّوقی (لمعلا ىلع ةقاط اذ ناک)یرت

 انا اف سیقی (هرغ ىلع ةرّدق)ءىشلا ساق

 (فاکلا ف رح)

 انک حیکی  ماجللاب اهنجرتبادلا َحَبك
 ةبآ باكي (نزح) بيك

 رک ربكي (نسلا ىف مدقت)ر بك

 اشک سيكي 22 (طغضاءىشلا سبک
 اًوبك ویکی مهجو ىلع تکن)ناریلا ابك
 ةباتک و ابات و ابنك بثکی مطح)باتکلا بک

 انامتکو امنک متکی (هفحآرعیشلا مک
 ۱ ةرکو اًرثك رکی لق دض)ءیشلا رثک
 ًةفالک فكي (نخئرءىشلا فلک
 اشک 4 (لعس) حک

 الحبك لکی لحکل اف سرا لعک
 اخدلک حدكي بدو یسلمعلا ىف حذک

 ابذكو اینک بينكي . (عقاولا فالحب رخ)بذک

 ةمارکو امرک مرکی (ماجر ةنالف مرک

 ةهاركو اهرک هرکی (هحأ فالخ)یشلا هرک

 هتاقتشم ضعب

 ةلاق مهو لئاق وهف
 هلوط نسح ناسنالا ماوقو

 ءايوقأ مهو یوق وهف
 رادقملا سایقملاو

 ّسرفلا حامج حبك لاقي

 بیلک و بیک وهف

 ءاریک و رابک مهو ریبک وهف

 اهب سبکی ةلآ سابکلاو

 هجولل طوقسلا ةوبکلاو

 بتاک وهف

 موتکو ماکو متاک وهف

 راثک و ریثک وهف

 فاثكو فيثك وهف

 لاعسلا ةككلاو

 ایحکو ليحكو ةلوحكم ىهف
 حداك وهف

 هوذكو باذکو بذاك وهف

 مارك مهو ميركو مّرك وهف

 ءامّركو

 هروركمو ةيرك ءىشلاف



 هانعمو يالغلا لعفلا

 (جزرب ۸)ءیشلا دّسك

 (همشه)ءیشلا رسک

 (رثتو ٌرفصا)هجولا فّسك

 شو لقاثت)ءىشلا نع لسك

 احمر فرحلا طشک

 (هرهظأ)نعو مال فك

 (نمژب م)لجرلا رفك
 (فرصنا) رمألا نع لک

 (بهذ)ةرصب نك

 (هنیض)لجرلا لفك

 نع هب ىنغتسا)ءىشلا افك

 (هريغ

 (بعترنالف لک
 مهؤازجأ تقزءىشلا لمك
 تافص هيف تتبثوالف لك

 (لامكلا

 3 گ

kk} 

3 

 ع
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 هردصم

 اًبسكو اًبسك

 اًدوسكو اًداسك

 ارسک

 افوسک

 هتاقتشم ضعب

 بوسكو باّسکو بساک وهف

 دیسک و دساک وهف

 روسکم ءیشلاو رساک وهف

 ریسک و
 باجتحا ایا فوسکلاو

 سمشلا رون

 مهو نالسکو لیک وهف
 لشکو ىلاسك

 اهتلازإ ةباتكلا طشک و

 ةعامج ءاضعأ دحأ فاشکلاو
 ۰ کلا

 ت و

 ةرفكو رافك مهو رفاک وهف

 ءاتنكأ مهو فيفك وهف

 ليفك ىهو وهو لفاك رهن

 ىفكو فاك وهف

 لاك وهف
 ءىشلا هب هيام ةلمكتلاو

 لماك وهف



 هادعمو ئاللا لعفلا

 (ىراوت)ذاكملا یف نّمك

 معمجرّلاملا رنک

 ةمامَقلا حسک)ناکلا سنك

 (هرتسو هئاص)ءىشلا فتك

 (ٌتَدح)ْءىشلا ناك

 | دلج ق رحا)ەاوک

 (هعدح)انالف دك

 (هنع

 (نطفو لّقع)لجرلا ساک

 (لیکلاب « راق)حمقلا هل لاك

 قندرنالف مۇل

 (لقع اذ راص)بل

 (همزلو هب ماقآ)ناکلاب بل

 (قرلرءیشلا دبل

 هتاقتشم ضعب

 ىف نومکی موقلا نیمکلاو

 برحلا

 زونكم لاملاو زاثكو زناك وهف
 ةمامقلا ةسانكلاو

 یمشو ضاحرملا فینکلاو
 رتاس هنأل كلذك

 نوكُم لوعفملاو نئاك وهف

 سالملا ىكل ةادأ ةاوكيلاو

 دايكو دئاک وهف

 سيكو سیک وهف

 بوبحلا هب لاكي ءاعو ةليكلاو

 ماكل مهو مئل وهف

 - اب مهو بیل وهف

 بابلأ عمجلاو لقعلا بلاو
 اموزل ىأ هَكْيِبل» لاقيو

 'وصنم ردصم وهو كتعاطل

 ديكأتلا ىنعم ىلع ی

 دل وهف



 هانعمو یالیلا لعفلا

 مهب رتتسار بولا سبل

 ی

1 

 (هيلع طلخررمألا هياع سبل

 (فرظ) قبل

 ل مث

 مميلإ ذال)هيلإ اجل

 (هيلإ رظن) نيعلاب هظخحل

 هکر دار هب قحل

 FEEL ممألاىشلا محل

 لی یحنلا ىف ًاطخأرهمالك ىف نحل + طا

 يد 2 مهتموصخ ددشإانالف دل

 ندلي نالرءیشلا نا

 دي امش رصئىشلا ل

 جزلی (ددقو ططق)ءیشلا جزا

 اد
 ا

 قلی ءىشلاب ٌمىشلا قرا

 (ةيئارع ةداب كسمتسا)

 مرلي مادو تبع یشلا مرا

 علت 23 (متبرضٌبرقعلا همش

 نسلي (حضن)نالف نل

 سلب (ترس)ءیشلا سا
1 

 قّصلي ب قزل)هريغب شل نب

- 1٩۱ - 

 هتاقتشم ضعب هردصم

 عمجلاو سبلیام سباملاو
 سبالم

۳ 

 حوضول مدع سبللاو

 قیبلو قبل وهف
 مز

 مفلا ىلع عضوي باقن مائللاو
 ذالملا أجلا و

 ظاحلو ظحال ّرهف

 قحال وهف

 نداعلا مأل هتعانص ْنَم ماخللاو

 محللا عئاب ايا ماحللا و

 نا و نحال وهف

 دل مهو دوُدَلو / رهن

 نادل عمجلاو نذل وهف

 ذيرنلو ذل وهف

 جزا وهف

 قارلو قزال وهف

 باتکلا نم ءزج ةمزذملاو

 عیبیل یهو وهو عوسلم وهف

 سّتلاو نسل وهف

 لو ّصِل وهف

 قاصلو قصال وهف



 هانعمو الفلا لعفلا

 مب هثولراذکب هخطل

 (قر) هلو هب فّطل

 (فكلاب هبرض)همّط

 (اه) بعل

 یا نم هدعبأ)هللا هلل

 مالطاب لاق)لوقلا ىف اعل

 (ههجو روغ ىلع هاول)ءىشلا تفل

 (هتقرحأ)ٌرانلا هتحفل

 مي قطن)مالكلاب ظفل
 (ضرألا نم هذحأإلمىشلا طقل

 (ةعرسب هلواتترءیشلا فقل

 (هلبقتسا هی

 مور عجل

 (هفک عمجب هبرض) هل

 ناسل لتر نالف نک
 (هيلإ هرصن بّوص)هرصبب هحمل

 3 ی

LEÊ عا 

 HE سرك ك2 عا

usا  

 هتاقتشم ضعب

 دادهلاب هبوث طل لاقیو

 هريغو

 فيطل وهف

 ۱ مطلو موطلم وهف

 ةبعللاو « بعلو بعال وهف

 هب بعليام

 نيل یهو وهو نوعلم وهف

 الك نم هب دتعيال ام وغللاو

 هالك اهيلع بتكي ةحول هتفاللاو

 رخلا حمّللاو

 ظيفلو ظوفلم مالكلاف

 ةطاقلو طاقلو طقال وهف

 طيقلو طوقلم لوعفملاو

 فقل وهف

 نم ناسنالا هئييام ةمقّللاو
 ماقتلالل ماعطلا
 ناكم بفرظ لمعتست ءاقلتو

 نالف ًءاقلت هجوت لاقیف

 ءاعکل یهو عکلآ وهف

 دیدش ی مكلي لجرو

 مكللا

 ءاَنْكل یمو نكلأ وهف
 حاملو حولو حال وهف احاملتو اخمل



 هانعمو اللا لعفلا

 منی تم هتل

 ی اضأو قربرهریغو قربلا عمل

 ( هعج)ءىشلا مل

 (رخ نم هناسل

 (نزحر تئافلا ىلع فهل

 (هب بعل)ءیشلاب اھل

 (رهظ)ءیشلا حال

 ميلإ اجر ءیشلاپ ذال
 ملذعراذک ىلع هّمال

 ماقث)»ءىشلا ىّول

 (قصلوهب ءیشلا قال

 (داقناو لهس)ءىشلا نال

ê 

 (بستنارةبارقب هيلإ تم
 (داج) ءیشلا عب

 يب و 0

 (بلص)ءیشلا نشا

 هتاقتشم ضعب

 ا سمللاو «سمال وهف
 ا اا

 عاّملو عمال وهف
 ن وعمتجا سانلا ةمللا و

 ىه ثنؤملاو اناثهل وهف

 نافهلو فيهلو فهل وهف
 بعلملا یهللاو

 دعاوقلا نم ةعومجم ةحئاللاو

 ةئيه ىف لمعلا مظنتل
 اجلا ذالّلاو

 ةماولو ماولو مثال وهف

 ٍرال وهن
 بدألاب مستی كولس ةقايللاو

 شو نیل وهف

 تام وهف
 ماعط نم هب عتمشيام ةعتملاو

 هريغو



 هانعمو یثالثلا لعفلا

 ملثي راصرانالف نالف لكم

 (دججاذ ناكر نالف دجمو دم

 «ةؤايح لق)نالف جم
 (هرثأ بهذآ)ءیشلا اع

 (هفنأ نم هعفدرطاخلا طّخم

 (هيلع یئاهخدم

 (هیف داز)ءیشلا دم

 (بّذکرْثالف عّذم

 (بعذو زاجرْنالف رم

 رم راصإءىشلا رم

 (هتحص تدّسف) ضم

 (نالرءىشلا نرم

 هطلخ)هوحنو ببارشلا جرم

 (هريغب

 مّصم)ٌبارشلا رم

 مّقش) بولا قرم

 (هیلع ام باهذرل هدي

 هعراضم

 قزم
 جسمی

- ۱46 - 

 هردصم

 الر
 ةداٌجَمو ادجَم

 ةناجمو ا

e 

 8 م و ۶

 ارورمو ارم

 ةرارُم

 هتاقتشم ضعب

 هليئَمو هلی وهف

 دیجمو دجام وهف

 نجام وهن

 رم ءىشلاف
 هزرفت جزل زارفإ طاخملاو
 فنألا ةيشغأ

 هب حدتميام حمل و

 لیوطلا دیدلاو
 باذک ۳ عادم وهف

 رام وهف
 ٠ َنارمألاو ‹ ريرمو رم وهف

 ضرلاو رقفلا

 مهو ضرمو ضيرم وهف

 ضارمو ىّضْرم
 نرم وهف

 نم نوكملا بارشلا جزّملاو

 رثكأ وأ نيئيش

 اًضيأ ةرملاو « ةّصملا ةّرّملاو

 بارشلا ىلع لک ویام

 قم بوشلاف

 حوسمم ءیشلاو حسام وهف

 حیسمو



 هعراضم هانعمو يالغلا لعفلا ١

 حشمی (اهساق)َّرض رألا حسم

 خشم ىلإ هتروص لوحرهخسم

 (حبقأ ىرخأ

 سمي 2 مديب هسّملَءىشلا سم
 كسی (یلعتو هب ذأرءىشلاب كسم

 طشم ملجرررْعَشسلا طش ١

 ىشُي 200١ ميمدق ىلع راس)یثُ
 صفی هبرش) هوحنو ٌبصقلا صم ۱

 اقیقر ابرش ۱

 ضمي 2 (لاءیشلا نم ضم

 غصي متانسأب هكال)ءاعطلا غم

 یضع (بمذ)ءیشلا یس

 رطمت (اهرطم لزنرءامسلا ترآ
 طب ممر ىشلا ل

 صكمي (صم هباصأ) صف

 تقم مضغبأ)االف تش

 كمي (ظاو فقوتناكملاب تک

 رکی  معدخرهب ٌرَكَمو هر
 نکي مظع)سانلا دنع الف نک

 (مهدنع

 ارطمو اّرط
 ام
 ستم

 تم

 اثوکمو ایکم

 ةمهم ىأ ةسام ةجاح لاقیو

 هب كسمئیام ةكسملاو

 ةلآ (طْشُملا اًضيأو) طشملاو

 اهب طشتمي

 ةاشم عمجلاو شام وهف

 نم صميام ةصاصملاو

 ءىشلا

 ضْصَم ىلع اذه تلعف لاقي
 اهراک ىأ

 غضمت ىتلا ةعطقلا ةغّضملاو

 رضام وهف
 ةرطام ىهف

 طملل ةلباق ةدام طاطلاو

 وهف صخم دقو  صخم وهف

 صوخم

 یدنع هّقمأ ام لاقی و

 ثکام وهن
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 روكُمو راكمو ركام وهف

 ءاتکم مهو نيكَم وهف



 هانعمو یالثلا لعفلا

 َرْذق هيف عضورعیشلا الم

 (عسیام

 (لالا ريثك راص)نالف وم
 (اخلی راص)ءالا حلم

 (هرظنم نشح)ُمیشلا حلم

 (معنو نال) سلم

 درفناو هزاح)عیشلا قلم

 (هيف فرصلاب
 (همعس)عیشلا الف رم

 (ههو)ءیشلا هخنُم
 هنم هعنمو ءیشلا هعنم

 (هايإ همرح)

 (هیع معئأ,هيلع نم
 رم اهل لعحرةأرملا رّهم

 (قفرب هلوانت)هلعف ىف لهم
e 

 (هتعنص ىف لمع)لجرلا نهم

 هعراضم

- ۱4۹ - 

 هردصم

E3 

 هتاقتشم ضعب

 ةنالمو ىألم یهو نالم وهف

 حنم اهعمجو ةيطعلا ةحنملاو

 عامو عیام وهف

 ناسحإلا ةئيلاو نائم وهف

 ةأرملا قادص رُهملاو

 رهام وهف

 ىأ نالفای الّهم لوقن
 لجعتال

 ىلإ جاتحي لمعلا ةنهملاو

 ةربخ



 هانعمو یالثلا لعفلا

 (ةايحلا هتق راف) یا تام

 (هژام مفتراررحبلا جام

 تخالف سام
 (مئاوتسا نع لاز)لام

 (هنع دعب)هنع یان

 هظو ًاشرغرزلا تب

 (تاص)بلکلا حین

 مهحرط)ءىشلا ذبن
 اپل َضرالا شب

 (اهیفام جارختسال

 (ناکم ىف كرحت)بلقلا ضي
 (جرخ موحنو ءالا عین

 (عربملعلا ىف عرلا غبن

 (فرشو مظع)لب

 (رهتشاو فرش)هبو هی
 (بصي م)فیسلا ابن

 (هناکم ىف زرب)عیشلآ

 ىأ یتح هالوت)ئءىشلا جش
 جان

- ۱٩۷ - 

 هردصم هعراضم

 اتوم
 اناجّومو اٌجوم

 ائاسیمو ایم

 انالیّمو ایم

 (نوللا فرح)

CN ان 

 اًنابنو ,اّب

 اونابنو
 # ص

 ناذبنو ادمن

£3 

 ئ
 اشين

 اناضبتو اصن
 اعوُبنو اً

 اغوُنو ابن

 ةلابنو البن

 ةهابن
 ةوبنو اوبن

 اونو اًت

 اجاتنو اجشن

 هتاقتشم ضعب

 جوملا ةدحاو ةجولاو

 سایمو سم وهف

 لئام وهف

 وان وهف
 تابا عو تلا

1 ٍ8 
 حابن وهف

 ذوبنم ءىشلاف
1 5 

 شبنام شوبنالاو

 نیارشلا تابرض ٌضبنلاو

 هوحنو ءال جرج عبنملاو

 ةغبانو غبان وهف

 ءالبن مهو ليبن وهف

 ءاهبن مهو هيبل و هبان وهف

 ةوبن فيس لكل اولاقو

 زوربلا ءوتتلاو

 جوتنم ءىشلاو جنان وهف



 هانعمو یالتلا لعفلا

 عدشب هفذق) هرن

 (هعزن)هوحنو رعشلا فتن

۳ 2 

 تبخ)ءیشلا نتنو نتن

 (هتحئار

 (اقرفتم هب یمر)ءیشلا رگن

 (هلثم ناك نم ىلع لضف)ب جن

 (بلطيامب رفظو زانرنالف حبل

 مناعألاثالف جن

 (هم)ءیشلا رجن

 (رلق)یشلا سجنو سجن

 (هرثآ رهظ)ءیشلا عجن
 (تنضسحو هنيع تعستا)لج

 (رهظ)ءیشلا مجن

 (هاذآ نم صلح)هنم اجن

 (ثيدحلا هيلإ رسارائالف ابن

 هرشن)ءیشلا الف تحن

 (هاربو

 (هحبذ) رحن

 هتاقتشم ضعب

 هيف غلابم ىأ رت ْنْْط لاقي
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 فوتنم رعشلاو فتان وهف

 فيتنو

 نن وهف

 لسري ديجلا مالكلا رثلاو

 ةيفاقالب

 راو بن مهو بیجن وهف

 ' اغلا كاردإو رفّظلا حاجنلاو

 ةثاغإلا ةعرس ةدجتلاو

 لجعلا رضاحلا زجانلاو

 سجن وهف

 مجان ءاود لوقت

 ءالْجن یهو لجن وهف
 مارجألا دحأ مجلاو

 ةيوامسلا
 ةاجنلا ناكم یجشاو

 ثيدحلا رارسإ ىوجنلاو
 تاخنو تحان وهف

 ىحضألا ديع رخدلا ديعو



 هعراضم هانعمو الفلا

 سحنپ (سخلا هباصآ

 فخیپ (اليحن ناك

 لخنب 2 (لزهو قد)لخنو
 وحنی «هيلإ لام)ءیشلا ل

 526 (ءیشلا ةبخن ذحأ)

 رخنپ (همیش ایخب توب

 لخنی (هلبرع)ءىشلا

 بدني (هاعد) رمألا ىلإ انالف

 ردني دوجو لق)ملع ىف نالن

 مدنی (فسأررمألا ىلع

 هدنی (تاصرلجرا

 ودنی هئالمز عم عمتجا)لجر
 (یدا

 یڌنی (لتارءیشلا

 رذني (هسفن ىلع هبجوأ)ءىشلا

 لذنی حو نه)
 حرنبو حزني (ایخرنرربا

 ةوادنو یدن

14 2 

۰ 2 

 ةلوذنو ةلاذن

 احزن

 هتاقتشم ضعب

 سوحنم وهف

 ءان مهو فيحن وهف

 لیمو لحاب وهف

 طبض هب فرعي ملع وخنلاو
 مالكلا رخا وأ

 ءىش لك نم راتخلا ةبخْاو
 تالا بقت راو حلاو

 رخانمو ريحانم عمجاو
 عمجلاو لحشل ةادأ لحنملاو
 لحانم

 لمعلا ىف بدني نم بودنلاو

 ىأ هنامر ةردان وه لوقنو

 هرصع ديحو

 عمجلاو نامدنو مدان وهف

 ىمادنو ماذن

 توصلا ةهدنلاو

 نوقتلي ةعامجلا ةوذنلاو

 شم رمأ ىف ثحبلل
 یردن وهف

 هبرل ءرملا همدقیم رذثلاو
 ليرلنو لذن وهف
 رولکلا ءالا حرتلاو



 هانعمو یالثلا لعفلا

 (هعلقو هبدج)عیشلا ع رن

 (دونرعیشلا فّرن
 (همد لاس)ثالف ف ۳

 (ناکلاب لحوآ ولع نم طبهرلّرن

 (ماکز لا هباصآ)لزن

 (هورکم لك نع دعاب)الف هرن

 (هتسن رکذ)ءیشلا بشن

 (هکاح)بوثلا نالف سن

 ملق)باتکلا خشن
 نم هعلقا)عیشلا فسن

 ` هلص

 (همظت)ءیشلا قشن
 (دّيعت)ن الف كشن

 شن راکرنالف لسن

 (تبه)حيرلا تمن

 (تلفغ ىلع هكرت)ءىشلا یین

 ىدجتو ثدحرءیشلا اشن

 اکشن

 اًکسمو اکشن

 الوسن

 اًميسنو مسن
 انایسنو ةوسن

 ۳ و م 6

 اءوشنو اكشن
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 ةاشنو

 هتافتشم ضعب

 علتقلا عيرتلاو
 هّعْمد فرن یتح یکب لاقیو

 فیزنو فوزنم وهف
 فیضلا ليزتلاو رادلا لزنلاو
۳0 

 هیزنو هزن وهف

 بيساو « ةبارقلا بّسنلاو

 ةنراقلا ةجيتن ةبسنلاو « لّرَعلا

 بوثلاو جاّسنو جسان وهف

 جیسنو جوسنم

 خاشنو خسان وهف

 فيسنو فوسنم ءىشلاف

 قيسنو قوسنمو قّسن ءىشلاف
 هتادابع جحلا كسانمو

 ةيرذلاو دلولا لشدلاو

 ةنيللا ميرلا مسنلاو

 یهو وهو ءاسنو سان وهف
 سا

 یس

 ۴ ان £ ۵

 ةاشنلا عضو اشنملاو



 هانعمو یا

 (هطست)۶ ی

 (ةرشعلا ءاسآ)هنم ر

 (هدرط) هوحنو با

 تباط)لمعلا

 (تحرغیشلا فشل

 (هعزن ع رسا)۶ءیب

 (رکسلا لوأ رب

 اهکرحرةملک
 (تفلا

 (لاتخا) هيل

 (عمتسا»«

 (هدش رازهل و د

 (هيلع هناعأرهودع ی
 (هددح)ءیشلا ۽

 (افص)عیبسل

 (نیفصن همشق)۶ یش
 (باطو ك

 ةردصم

 اًرشن

 اًروشن

 اشد

 اًطاشن

 اّفشنو اًمشن

 الش

 ةوشنو اوشن

 ةحاصنو
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 اضن

 نت

 اجاضنو

 هتاقتشم ضعب

 رشد فرتح نم رشانلاو

 بتکلا

 زشان یهو وهن

 ارت اهب درطي ةادأ ةشنملاو

 طیشو طشان وهف

 اهب فشني ةطوف ةفشنملاو

 لامن وهف
 ىهو ناركس ىأ ناوشن وهف

 یوش

 بوصنم مالکلاو بصاب وهف

 باصن وهف

 تصان وهف

 حاصنو حيصنو حصان وهف
 حوضنو

 ریصن یهو وهو رصان وهف

 ةيلصألا مالكلا ةغيص ٌصنلاو

 عيصنو عاصنو عصان وهف
 فصنلا فیصّلاو

 جيضن ىهو وهو جضان وهف



 هانعمو یالثلا لعفلا

 (حشر)حّضن

 ىلإ هضعب مض)ءیتلا دن

 (ضعب

 (قنور اذ ناکررّضنو رّصن

 (هنرقب هبرض)رولا هحطن

 (بئورطن

 (ملك) قطن

 ممرصيأرءىشلا ىلإ رظن

 (ستدلا س ىَقن) فظن

 اهضعب مضوئايشألا مظن
 (ضعب ىلإ

 (هفضورهتعن

 (مولا براق)سعن

 (باط)هشیع معن

 (هسملم نال) معن

 (هئافو ربح عاذأرانالف یعن

 شکر هيلع صغن
 hE GF (هيف برط)ءانغلا ىف مگن

 هتاقتشم ضعب

 ءالا شرل ةلا ةحضنملاو

 الع عضوت ةادأ ةدضئملاو

 ءايشألا

 ريضنو رضان وهف

 ىلاعلا ءانبلا باحشلا ةحطانو

 طاطن وهف

 نم مصعي ملع قطنملاو
 ركفلا قأطنخلا

 رمأ ةرادإ ىلوتملا رظانلاو

 فيظن وهف

 قاسنالاو بيترتلا ماظلاو

 ةفصلا تغنلاو

 سوعنو ناسعنو سعان وهف

 قزر نم هب معنآ ام ةمعئلاو

 هريغو

 معان وهف
 ىهنم قوتملاو ,عان وهف
 ردكلا صغنلاو
 عقوم توص ةمکنلاو



 هانعمو ىثالثلا لعفلا

 (علدو خفن)ثفن

 خفی (عرلا هم حرخأ,همفب خفن

 ۳ (یف)ءیتلا دفن

 ذفی لُهسهّوحنو قيرطلا ذقن
 (هکلسم

 ري ربع ضبقنا)ءیشلا س رفت

 هر صار

 سفنت (ثد ورقا رملا تسفن 5

 سفیپ مطع ناك)ءىشلا مشل

 (ةميقلا

 ضفی لوزيل ةكرحإءىشلا ضفن

 (هب قلعام هع

 (هدافآ)هعفن

 (تخب)عیشلا ںع بقت

 ابی راص)موقلا ىلع بقن

 (مییلع

 حقنی محلصأو هبذم)باتکلا حقن

 دقني م هيفام رهظآرءیشلا دق
 م م ۶

 (نسح وا بيع

 عفی
 یفنی (هام)ءیشلا یفن
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 هتاقتشم ضعب

 ىف دمتعت ةرئاط ةثافملاو

 ءاوحلا تفت ىلع ابماریط

 هب حفنيام خافنملاو

 ءانفلا دافتلاو

 دفانلا ملا دمتملاو

 نم درفلا وهف رفثلا امأ
 لاحرلا

 سافن نمو ءاسفن ىهف

 سافنو

 عمجلاو سفاتو سيفن وهف

 سافن

 اهب ضفنی ةادأ ةضفئملاو

 طسبلا

 عاقتو عفان وهف
 باجيإلا فالح یفلاو

 هب بقتیام بقثملاو
 ةياعرل نوراتخي ةعامح ةناقثلاو

 فئاوطلا نم ةفئاط نوع

 برم ملاعلا او

 دقان وهف



 هانعمو یثالثلا لعفلا

 (هطقتلاسحلا رثاطلا رقن

 (هنیزو هنولرَءیشلا شقن

 لر ءیشلا صقن
 (هلطبآءیشلا ضقن

 هيلع عضو)فرحلا طقن

 عضوم نم هلوح)یشلا لقن

 (عضوم ىلإ

 لاریالو ءیرب)هضرم نم هقن
 (فعط هب

 (فظن)ءیشلا یقن
 (هسفن ثدحي امأك رکف)تکن

 (مؤش) دکن

 (هلفسأ هالعأ لعج)ءىشلا سكن

 (هیفام جرخءیشلا شکن

 (نيجررمألا نع لكن
 (ةئتف عقويل هب ىعس)ثيدحلا من

 (عاش)ث يدحلا ا

 (هكلس)قيرطلا جهن

 5 ی

- ۶ k> 
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3 ۰ 
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 ا

 هتاقتشم ضعب

 رئاطلا رسم راقثملاو

 شقنلا هتفرح م شاّقنلاو
 ةئيندلا ةلصخلا ةصيقنلاو

 هلاطبإ مكحلا ٌضقنو
 لعجت ةريدتسم ةمالع ةطقثاو

 هزيمتل هتحت وأ فرحلا قوف

 عقان ىأ عيقن ءام لاقيو

 ةلآ ةسدنهلا ىف ةلقثملاو

 اياوزلا سايقل

 هقانو هقن وهف

 ءاقن عمجلاو یقن وهف
 ةفيطللا ةركفلا ةتكتلاو

 ءییس ىأ دوکنم ظح لاقیو

 بولقلا سوکشاو

 شوکنم ءیشلاف
 فیعضلا نابجلا لکانلاو

 مان عمحاو ةياشولا ةميفلاو

 مان وهف

 هملع ىلإ ٌربخلا یمن لاقي

 باهن وهف

 ةطخلا جاهنملاو ٍجُهْنَملاو
 ةموسرملا



 هع رابضم هانعمو یشالثلا لعفلا

 جنب (ةكرحلا نم هشقن عبات)جهن

 دّهنت  امردص زرب)ةأرملا تدهن

 رهنی (هرج زرانالف رهن

 شهني همش هلوانت)ءیشلا شهن

 (هّضعيل

 ضمني (طیشن مان)ضهن

 قني (تّوص)رامحلا قّهن

 لّهنب ىح برش)براشلا لهن

 (ىور

 یھی (رجّورءىشلا نع ین

 یهنی ا یفتکارعیشلا نم یهن
 (هس هذحآ

 ءونی ملقثأ)ل محلا هب ءا
 بوني (هماقم ماق)هنع بان

 حوت ىلع ةأرملا تحان

 (ليوعب هيلع تکب)تیلا

— ۷۸۵ — 

 هتاقتشم ضعب

 نم سفنلا رتاوت جيهّنلاو
 ةكرحلا

 عمجاو ةدهانو دهان ىهف

 دهاون

 ءالا یرجم وهف رهثلا امآ

 بذعلا

 محللا لیلقلا شوهنلاو

 لیبس ىف ةبثولا ةضْهْلاو

 مّدقتلا

 قلح نم قيبنلا جرخم قهانلاو

 رامحلا

 لهتملاو « نالبنو لهان وهف
 درولا

 نع عاتتمالا بلط یهنلاو

 ءیشلا

 ءیشلا ةياغ ةياهنلاو

 هلماح لمجلا ءان لاقیو

 باو مهو بئان وهف

 ةحاونو ةحئان ىهف



 هانعمو ىثالثلا لعفلا

 (عءاضأ)ر اد

 طانُي (هيلإ هب دهم)ءیشلا هيلع طين

 (هيلع لّصح)یشلا لان

 (عجطضا)نالف مان

 (هيلع مّرَعِررَمالا یون

 (جضني )ءیشلا ءان

 (تجاه)خیرلا تبه
 (ردناو لزنرطبه

 مّلقع دقف)ث الف لبه

 (عفتراو راث)رابغلا ابه

 (هتوص دام حاص)فته

 ملازآررتسلا كته

 (تدقتاررانلا تجه

 ءیشلا وأ صخشلا رجه

 (هكرت)

 ارون روني

 اطون
 م ۳ ۳ ۲1

 الاونو الون لاني

 اماييو امون مامي

 اءوينو اعين ۶ یینی

 الين لاني

 ع وَ
 اًبوُبهو اًبه بهت
 اًطوبُه طبيب

 و و۶ و ۵ رم و

 اوبهو اوبه وبه

 كتبي
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 انارجهو ارجه رجه

 هتاقتشم ضعب

 حلا رونألاو ءوضلا روئلاو
 نوللا قرشُملا

 طونُم وهف
 ءاطعلاو بيصنلا لاوثلاو

 ولا عصوم ةمااو «موتلا ماتلاو

 اًصيأ ةاوئلاو « ةينلا ةاوُنلاو

 تابورتكلألا

3 : 
 ءینو ین وه

 لانیام لئانلاو

 9 م م
 بوبهلا عضوم بهملاو

 طوبطا ناكم طبهملاو

 لْبُم عمجلاو لباهو لبهأ وهف
 لّبْهو
 رانلا بيه نم دّمهام وبهلاو

 فصو فاّتهاو فوتطاو

 ةغلابملل

 كاّتمو كتاه وهف

 قيمعلا ىداولا اًضيأ جیجْهلاو

 ضرأ نم جورخلا ةرجحلاو
 ىرخأ ىلإ



 هانعمو یلالثلا لعفلا

 (ةتع هيلع لخد)هيلع مجه

 (هأرق)باتكلا اجه

 (هّمد)انالف اجه

 (کس)آذه
 (ةدشب همّده)ءانبلا ده

 (هلطبأئشلا رده
 (دصق)ء ىلا ىلإ فّده

 (نكس)نّده
 (هدشرألانالف ىَدَه

 )بره

 (ادیدش اقد هقد)یسلا سره

 (ةعرس ىف ىشم)لجرلا عره

 كلا ىصقأ غلب)لجرلا مره

 هنمو هب ءیزهو أره

 (هس وأ هب رحس)

 (كحص)لجرلا رزه

 (هكٌرح)هبو ءیشلا ره

 (عرسأ)عّره

 (فعض)لّزه

 هتاقتشم ضعب

 قم
 اہنم تکرتتام ءاجهلا فورحو

 ءایلا ىلإ فلألا نم ظافلألا

 ءاجه وهف

 ءیداه وهف

 دوُدُهمو ده ءابلاف

 راذمو رداه وهف

 ديدست نسحي نم فاّدهلاو

 ىمرملا ىلإ ةركلا
 برحلا دعب ةحلاصملا ةندهلاو

 ةاده عمجلاو اه وهف

 براه وهف

 ىولحلا س عون ةسيرهلاو

 ةعرس ىف ىلا عارهلاو

 یمره یهو مره وهف
 هنم أهي لجرلا ةأزهلاو

 فيعضلا روژفاو
 ةرلا مسا ةّرفاو

 بارطضالا ٌعّرملاو

 لیزهو لزام وهف



 هانعمو یثالثلا لعفلا

 (هيلع رصتنا)ودعلا مّره

 طقاستيل اهزه)ةرجشلا شه

 (اهقرو

 (هرسكرءىشلا مشه

 (مكهت)ماعطلا مّضه

 مظع طقس)رطلا له
 (رطقلا

 (فخ)ءیشلا فه

 (طحاو لزرافه
 (اذعات مانرنالف که

 (عزج) عله

 (تام)ثالف كّله

8 

 (رهظ)لالفا له

 (دخ)ءیشلا دمه
 (هزمغ)هزمه

۲ FF 

gE ا f 
3 

 س

30 
 سمهج ملک نالف ىلإ نالف سمه

 (یخ امالک
 (هقلقألانالف ثمألا مه

 (حرف)ءیشلاب ءىنه

1 

 م
 أنهي

 اناوفهو اوفَ

 افکه

 هتاقشم ضعب

 موزهم ودعلاف

 ةلوهسب رسكلا لبقیام ٌشهلاو

 دوجلا وهف ماشهلا امآ

 ةعومم ىمضه لا زاهجلاو

 ماعطلا مضبت ىتلا ءاضعألا

 لاّطهو لطام وهف

 قيقرلا بايثلا نم فاّقهلاو

 فافشلا

 ةلزلا ةوفهلاو

 بعتلا دعب مونلا عاکهلاو

 وهو ةعله یهو عله وهف

 عولَه یهو
 ىكله مهو كلاه وهف

 لا رهشلا ةلَخو

 دماخ رهن

 زامهو زماه وهف

 نم یفخ لک سُمهلاو
 مالکلا

 ماه رمألاف

 غئاس ىأ ءینه ماعطو



 هانعمو اللا لعفلا

 (قمح)ج وا

 (سوُهلا هباصآ)لجرلا سوف

 (وجام)موقلا شاه

 (بِعر) لاه

 (لّهس)هيلع ءیشلا ناه

 (طقس)ءیشلا ىوه
 یجلراتالف نالف ی وه

 ايلا نسح راص)لالف ءاه
 (هفاش)هباه

 (وژارموقلا جام

 (هجوتی

 (اهّبحأ)ةنالغب نالف ماد

 ته

 ابن لجرلا ةر
 مه اهانعم كل تيم

 0 ردصم دع راضم

 اجوه جو

 اسو سرهي

 اشوه شوم

 شیپ

 الوه لوهي

 انوه لوبي

 5 ۶ و

 اناي وهو اي ۹1 و

 قوه یوهی

 ةئيه ءاهي

 ةباهمو ابيه باهي

 اناجیهو

geانامیه و اًميه  

peمایه  

 (واولا فرح)
 اًذأو دعي

 هناقتشم ضعب

 مهو ءاجوه یهو جوها وهف

 جوه
 نر فرط شرف

 ةطلتخلا ةعامجلا ةْشُيَهلاو

 عزفلا لوقهلاو

 مساو - نيهو نيه وهف

 نّوْهَأ ليضفتلا

 واه رهن
 ةيوه یهو وه وهف

 ةكيلا نسح ىأ ءییه وهف

 نابيهو باّيهو بئاه وهف

 بیهّمو بوه لوعفلاو

 برا ءاجیفا و

 ماه وهف

 نامیهو ماه وهف

 ةدوومو ةديئوو دیئو یهف

 . نیطاع لثم ںیتاھ ءاسنللو ء اوتاه عمجللو « ایتآ كروب ایتاه نیتنئالاو نینلاللو « ىبطعأ اهانعم ءاتلا رسکب ادر



 هانعمو یالثلا لعفلا

 (ترظطمآرءامسلا تلو

 (زفق)بلو

 (هنمتئا)نالفب قبو

 (مزا)ءیشلا بجو

 هکر دآ)هیولطم دجو

 «للق)مالكلا جو
9 

 ملاجنالف عجو
 (فاخ)لجو

 (سبع)مجو

 ست اذ راص)ثالف هجو

 (ادرفم یقبر دجو

 رمشعیشلل نالف شجو

 (هل هشخوب

 ايس تبتشا)یبحلا تمحو

 (اهلبح ىلع

 (اموأوراشأ)هلو هيلإ یحو

 (امخو راص)نالف مخو

- ۲۱۰ - 
 هردصم  هعراضم

e 5و  

 الوبوو البو لبت

 ابوثوو ابثو بشي

 ةبثوو

 اقلومو ةقث قثي

 اقوثوو
 مو م  و

 ابجوو ابوجو بجي

 ةبجوو

 اًدوجوو اًدجو دجي
 انادجوو

 ارجو زج

 اَعَجو جو

 الجو لجو
 و و ۵

 اموجوو امجو مجي

 ةهاجو جوی

 ةدحوو ادحو دخ وي

 ةشخو شحوب

 محو مخوت

 ايو ىجعي

۳ 2 ۰ 

 محوي

 هتاقتشم ضعب

 ديدشلا رطملا لباولاو
8 

 باوو بثأو وهف

 وثوم وعفلاو هب قثاو وهف

 هب

 هبوجو تبثام بجاولاو

 ىلاعت هللا ءامسأ نم دجاولاو

 زجاو وهف

 اجوو یّعجو مهو عحو وهف

 لجوو لجؤأ وهف

 مجوو مجاو وهف

 ءاهجو مهو هيجو وهف

 هاجوو

 ,دحولا ىلإ ةبسن ینادحولاو

 نع بولقلا دعب ةشحؤلاو
 تاّدوملا

 وماحو عمجلاو یمحو ىهف

 ىلإ هللا هيحويام ىخولاو

 0 هئایبنآ

0 

 مخوو مخو وهف اموخوو ةماخو



 هانعمو یثالثلا لعفلا

 ةعدلا ىلإ راص)ع دو ۱

 (نوکسلاو

 هنعو هنمو لاما اًنالف ثرو

 (هتوم دعب هلام هيلإ راص)

 (ضح)درو |

 (مراخا نع ینوت)ع رو

 (دتماو عستا) للا فّروأ

 (خفتنا) م رو

 (هرهط لتنیام لمح)رّزو

 ةطاسوب هردق)ءیشلا نرو

 (نازيملا

 (نردلا هالعرءیشلا خسر

 (مییب طسوت)عوقلا طشو
 (هطسّو ىف راص)ءیتلا طسو

 (قضي ۸)ءیشلا میر

 (نشسحو لمج)مسر

 (برق)ثكشب

 ع ذی

- #5١١ 

 هتاقتشم ضعب هردصم

 و ۳ 6ر 9

 عمجاو دیدوو دودو وهف ادادوو ادوو ادر
 ءادوآ

 عیدو وهف

 عمجلاو ثیروو ثراو وهف

 ثاروو ةثرو

 قیرطلاو لبملا درولاو

 عرو وهف

 فراو وهف

 مراو وهف

 بصنم ةرازولا وأ ةرازؤلاو

 ریرولا

 اہ نروت یتلا ةلالا نازیلاو

 ءایشالا

 حسو وهف

 ءاطسو عمجلاو طيسو وهف

 ‹ ںیہ ینعع فرط طشوو
 ءىشلا قرط ںیہام طس ولاو

 طسو لح لاقيو

 ىيغلا ةعسلاو «عساو وهف

 ماسو مهو ميسو وهف

 كيشو وهف



 هانعمو یثالثلا لعفلا

 رذو ةرباب هزرغ)دلجلا مشو

 (جليتلا هيلع

 (هب من)نالف ىلإ هب یشو

 (هيف اب هتعن)عیشلا فصو

 همض)ءیشلاب یشلا لّصو

 مغلب)هيلإو ناکلا لّصو
 (هباع)همصو

 رهظو نابزّرمألا ,حّضو

 هطخ)ُءیشلا عضو

 (یند راص)لجرلا عضو

 (هسادرءیشلا ءیطو

 (تیردطو

 مب ماقأ,ناكملاب نطو

 مب هانمزرمألا هدّعو

 (بلصرناكملا رغو

 (هحصن)ةظعو

۳۹ 4 ۳ 

 (هکر دآررمالا یعو

 (مدنرمیلاو موقلا ىلع دقو

۰ 
 )۳ ل ل

 ا هیت ۳

 ةراعوو ةروعو
- 9 0 

 ةظعو اظعو

 ةاشو عمجلاو شاو وهف

 فوصوم ءیشلاو فصاو وهف

 عمجلاو ةلصلا لصؤلاو
 ۱ لاصوآ

 لوصولا ناکم لصولاو

 راعلاو بیعلا ةمضولاو

 حضاو وهف

 ناکلا مسا عضولاو

 عضو وهف
 ةطعضلا ةاطولاو

 دوطومو ديطو وهف

 هيلإو ناسنإلا رقم نطولاو

 ناكملا مسا نطولاو . هؤاهتنا

 نامزلاو ناكملا مسا دعوملاو

 رغو وهف

 فورعملاب رمأي نم ظعاولاو
 ظاعو عمجلاو

 كاردإلا ةمالس ىعؤلاو

 داغوأ عمجلاو دْغَو وهف

 دفوو دوفو عمجلاو دفاو وهف
 دافوأو



 هانعمو ىثالثلا لعفلا

 اکر ءیشلا رفو

 هارمل
 مهب لمع)هدهعب نالن فو

 (اتفو هل لعج)هتقو

 (هؤايح "لق)لجرلا حقو
 (تلعتش ةشا)رانلا تدق و

 (نژررنالف رقو

 (طقس) عقو

 (سولج نم ماف)فقو

 میل هضوف)رمالا هيلإ لکو

 تعض ور ىقنألا تدل و

 (اهلمح

 (هن قلع)ەب ملر

 قر نالف ر

 هعراضم

- ۹۳ — 

 هردصم

2 5 

 اروفوو ارفو

 تر

 ءافو

 اتقو

 ۳ ى - 52-7

 ةحوقوو ةحاقو

 ادوقوو اَدَقَو

 ةرقَو اراقو

 اعوقوو اًعقو

 اعولوو اّعَلو

 الو

 هتاقتشم ضعب

 ریفوو رفاو وهف

 تاقافتالل حالطصا قافولاو

 ةيلودلا

 قلا یطعی ىذلا یفولاو

 ءايفؤأ عمجلاو

 عمجلاو دعوملا تاقیملاو

 تيقاوم

 حقو“ مهو حاقوو حفر وهف
 رانلا اهيف دقوت ةادا دقولاو

 روقو یهو روت وهف

 عمجلاو عوقولا ناكم عقوملاو

 قاوم
 فوقولا عضوم فقوملاو
 فقاوم عمجلاو

 ءوسلا نم هللا هاقو لاقيو

 عمجلاو ليفكلا ليكولاو
 ءالک
 عضوم دلولاو « ةدلاو ىهف
 « دلاوم عمجلاو ةدالولا

 ریغصلا دیلولاو دولولاو

 دیلاوم عمجاو

 ةعلو یهو علو وهف

 نام وو هلاو وهف



 هانعمو ییالفلا لعفلا

 (هرمآ كلمرءیشلا یلو

 (عل» قربلا ضّمو
£ 

 (فعض)رمأالا ىف یو

 هايإ هاطعا)ءیشلا هل بهو

 (ضوع الب

 (تدقبررانلا تجَمَو

 هيلإو ءىشلا ىف نالف مهو
 (هيلإ همهو بهذ)

 سال ف فُئض)نالف نه و

 (فعضو قُمح)لجرلا ىهَو

 (ةبوطر دعب فج)سبي

 لبق هابأ دقف) یبصلا 3

 غرلبا
 (لهس)ءیشلا رس

 (ینغتسارنالف رسی

 (احص)همون نم ظقی

 (ققحتو تبرءیشلا نقی

 هلآ ىلع نالف نیو نمي
 (مپیلع اكرابم ناکر

 (هفاطق ناح)ّرمشلا عني

- ۲۱۵ 

 هردصم

 اًضيموو اضم صضمي

 ءاوو اینو ینب

 ابهوو ابهَو بهي

 ةبهو

 اجیهوو اجهو جهت

 اناجَوو

 امه ۳

 انهو نهي

 هو یھی

 (ءايلا فرح)
 ةسوييو اسي سيييو سی

 اش مت

 ارسُپ رسل

 اراسيو ارسپ رشیپ

 اعونیو اعني عن

 زاقتشم ضعب

 یلولاو 1 ةالو مهو لاو وهن

 ءايلوأ عمجلاو اًرمأ یلو نم

 ضماو وهف

 ةيناو یهو ناو وهف

 باقوو بوهژو بهاو وهف

 سمشلاو راهنلا رح ٍجَمَّولاو

 نم نهذلا ىف عقيام مهولاو
 رطاخلا

 نهاو وهف

 ةاهو مهو واو وهف

 سييو سباپ وهف

 ئماتي مهو نامثيو منی وهف

 ماتيأو
 ريسيو رسي وهف

 ىنغلا ةرّسيملاو

 ناظقیو طفي وهف

e ۰ 

 نمیاو نيميو نمای وهف

 عینیو عناي وهف





 ۳۱۷۵ عادلا وقر





 باتکلاو ... فلؤملا

 فل لا «

 . ۱۹۵۸ ماع ةرهاقلا ةعماج جحيرخ +

 . اقباس ىرصملا ىلهألا كنبلاب ماع ريدم -

 . ةمجرتلاو فيلأتال ىملعلا بتكملا ريدمو بحاص -

 : باتكلا +

 ۱۹۷۳ ويام ىف هنم ىلوألا ةعبطلا تردص -
 باتكلا نم ديدعلا ريدقت لان هبيترتو هتطاسبو هتلوهسل "-

 . ظیبرعل ةغللا سيردت نع نیلوئسلاو ءابدألاو
 عدوت ىتلا بتكلا ةمئاق نمض علعتلا ةرازو هتدمتعا -

 دعاوق عجارم نم عجرمك ةيميلعتلا تارادالا تابتكم

 . ةيبرعلا ةغللا

 : رشانلا
 : ةمجرتلاو فیل یملعلا بتكملا

 ۲5۷۸۰۸۰: ت ةديدجلا رصم - فیّرث عراش - ١4 )1١(

 ۳۹۲۲۱۲4 : مت ةرهاقلا - لیلا رصق عراش ۳۷ -

 ےک

 ۲. نمللا

 ۱۹۸3ل مبهاربا دمعم دما اهسسأ

 بوتكأ نم سناسلا ةنيدمپ ةكرشلا عياطمب عبط


